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 إٍــــدائٕ

 

ٛ   ِ ذذذذسٚ  إىل الذذذذرٙ ينزلذذذذ   ِل ِ ِدٖيذذذذ ٘ي  بذذذذإلُ ا، ذذذذإلُ، َّٔذذذذديً إلذذذذ

ِ ٗذذذأل لذذذ٘ ٔتغذذذوإلٟ٘ السطذذذ ٛ ٔل ى ذذذ٘ ضذذذبٗ   لذذذس م ي  ٖذذذَ      لإلضذذذ ً، ٔ

ضذذذٗد البػذذذس، َّٔذذذد زلذذذ٘ وػذذذٌٕٛ ال ذذذٗؼ ٔجى ذذذن ا ػذذذإل     إ ذذذسا    

اخلمذذذذ  وذذذذَ  بذذذذإل ٚ ال بذذذذإل  إىل  بذذذذإل ٚ زم ال بذذذذإل ، ٔ  ٖ م  ذذذذ  وذذذذَ 

     َ محذذن زضذذإللٛ الوذذسأُ إىل ين ذذإلٞ     ين بذذإلٞ ااٗذذإلٚ غذذ٠ٗكإل أٖلذذر س، ت  ذذَ وذذ

 الب  .

إىل ذلذذذل الٕالذذذد ال ذذذسٖي ينَّذذذد ً مذذذإل ٕزٚ  ىمذذذ٘ وبسػٗكذذذإل   ٕاِ ذذذْ      

 الصإلاٛ ت ُٕ وَ الط داٞ ال إلٟصَٖ.
 

 ٔلد ي البإلز

 قمثامن همٜمل سمـ اًمِمٞمخ قمٌد اًمرؤوف الَْقَرِوي

َي٤م  سمٜمٖم٤مل اًمٖمرسمٞم٦َّم ،َهْقَرا ،ؾِمْجؼِمْ

 711316 :ص ب ،سم٤ملٜمد
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 تكزٓظ 

 – الّله رمحه –ديب البارع الشيخ نور عامل خليل األميين األ

 :احلٛمد هلل ويمٗمل وؾمالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمل وسمٕمد

ه إؾمت٤مذ قمثامن همٜمل القروّي   :أطمد أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م-وم٘مد شمّمّٗمح٨م ُم٤م َأقَمدَّ

ـّ اًمتٍميػ -دار اًمٕمٚمقم/ديقسمٜمد ف يمت٤مسًم٤م ومقضمدشمُ ش ٟمجقم اًمٍمف»سم٤مؾمؿ ،ُمـ يمت٤مب ٓئؼ ذم وم

ـّ اًمذي ُيَٕمّد أصٕم٥َم ُمـ ِصٜمقه َؿ ِلََذا اًمٗم ـّ اًمٜمحق :يٜمٗمع اًمٓم٤مًم٥َم واعمَُٕمٚمِّ ُمـ هٜم٤م ٟمجد  . وم

ومٞمٙمقٟمقن وٕمٗم٤مَء ذم اإلعم٤مم سمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمحق اًمذي  ،اعمُتَٕمٚمِّٛملم أىمؾَّ ُمٞماًل إمم دراؾمتف وم٢مشم٘م٤مٟمف

أّٟمف ُٓيقضَمُد  -أؾم٤ٌمب أظمرى إمم -واًم٥ًٌُم ذم ذًمؽ  . يٙمقٟمقن أىمدَر قمٚمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٍمف

ـّ اًمٜمحق ٗم٤مِت اًمٙمٌػمة واًمّمٖمػمة ُم٤م ُيقضَمُد ذم وم ٌَْذْل ًمتًٝمٞمٚمف وشمًٌٞمٓمف ُمـ  ،ومٞمف ُمـ اعم١َُمًمَّ وأّٟمف مل ُي

ب إمم إومٝم٤مم  . اجلٝمقد ُم٤م سُمِذَل ًمتًٝمٞمٚمف وقمروف سم٠مؾمٚمقب ُُمَ٘مرِّ

ؾ ًمٚمٍمف، ومٚمف وإؾمت٤مُذ قمثامن يامرس اًمتدريَس سم٤مجل٤مُمٕم٦م ُمٜمذ ؾمٜمقات، وهق ُُمَٕمٚمِّؿ ُُم١مَ  هَّ

دم٤مرُب وًمف ُمٕمروم٦ٌم ُمٞمداٟمّٞم٦ٌم سمٜمٗمًّٞم٦م اًمٓمالب واعمِمٙمالت اًمتل يتٕمروقن ل٤م ًمدى دراؾمتف، 

د  وإُمقر اًمتل حيًٌقهن٤م صٕم٦ًٌم قمٚمٞمٝمؿ، وَمراقَمك ذم يمت٤مسمف ُم٤مُيِزْيُؾ يمؾَّ قم٤مئٍؼ قمـ ـمري٘مٝمؿ، وُيٛمٝمِّ

 . ـم٤ٌمئَٕمٝمؿ ًمٚمتقوّمر قمٚمٞمف واًمرهم٦ٌم ومٞمف

َتْققِم٥ُم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م يمام أّٟمف طَم٤مَوَل أن يٙمقن ُمُ  ًْ ١َمًمَّٗمف هذا ؿم٤مُماًل َي

ٌَّٝم٤م  ،ومٞمجد اًمدارُس يمؾَّ ُمًئٚم٦م ُمـ ُم٤ًمئٚمف جمٛمققم٦ًم ذم يمت٤مب واطمد ،اًمٍمومٞم٦ّم ويّمدر قمٜمف وىمد قَم

 . ومٞمٙمقن ذًمؽ قمقًٟم٤م ًمف قمغم دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم سمّمػمة وهدى ،وأطم٤مط هب٤م قمـ آظمره٤م ،مجٞمًٕم٤م
ظ هذا  ،أرضمق أٟمف ؾمٞمٗمتح ؿمٝمّٞم٦َم اًمدارؾملم ًمٗمـ اًمٍمف ،اعم١َُمًمَّػ اًمٜم٤مومع وأٟم٤م إذا ُأىَمرِّ
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ذم  ،وأٟم٤م ُأؿمٞمد سم٤مٕؾمت٤مذ أٟمَّف َوَوَع يمت٤مسَمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م . وََيدون ُمٝمٛم٦َم شمٕمّٚمٛمف ؾمٝمٚم٦ًم ُمـ ظمالًمف

اًمقىم٧م اًمذي ؾم٤مًم٧م ومٞمف أىمالُم اعم١َُمًمِّٗملَم اًمقاقمديـ سمقوع اعم١َُمًمَّٗم٤مت واًمنموح وذوح اًمنموح 

طمتك ظم٤مف اعمٝمتٛمقن سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم وم٤ًمد اعمٚمٙم٦م وقمغم  ،إردّي٦م :ٛمل الٜمد إمسمٚمٖم٦م ُمًٚم

 . ىمٚم٦م اًمرهم٦ٌم ًمدى دارد اًمٕمرسمٞم٦م وـماّلب قمٚمقم اًمنميٕم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل هب٤م ٟمزًم٧م
ٌّؾ ضمٝمَد اعم١َُمًمِّػ ويٜمٗمع سمف  ،وُيْْمِٗمَل قمغم اًمٙمت٤مب ُمًح٦َم اًم٘مٌقل ،وأدقمق اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘م

٤ميمؾَّ ُمـ يت ًً وقمغم آًمف وصحٌف  ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد . ٜم٤موًمف دراؾم٦ًم وشمدري

 . وهلل احلٛمد واعمٜم٦م . أمجٕملم

 حتريًرا

 ُمـ ص٤ٌمح إطمد11ذم اًم٤ًمقم٦م 

 م2006/ ُم٤مرس 12ه = 1427/ صٗمر 11

 نور عامل خليل األميين

 اًمٕمرسمٞم٦م ش اًمداقمل»رئٞمس حترير جمٚم٦م 

 إلؾمالُمٞم٦م وأؾمت٤مذ إدب اًمٕمريب سم٤مجل٤مُمٕم٦م ا

 الٜمد ،دار اًمٕمٚمقم ديقسمٜمد

 



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

  ٗف ٌوسين ال سإلم؟ — 6— 

   
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 نٔف َىكزأ الهتاَب ؟
َربِّ ًمؽ احلٛمُد يمام َيٜمٌِٖمل جلاَلِل وضمِٝمؽ وقمٔمٞمؿ ؾُمٚمٓم٤مٟمَِؽ، واًمّمالُة واًمًالُم قمغم رؾمقًمَِؽ 

د، وقمغم آًمِف وصحٌِف أمجٕملم! أُم٤م سمٕمد،  َح٦ٌم ُمـ ومحمٛمَّ ٕم٦ٌم ش ٟمجقم اًمٍمف»ٝمذه ـمٌٕم٦ٌم ُُمٜم٘مَّ ُُمرصَّ

ر ذم ذاهت٤م، وإٟمام  سم٤مٕؾمئٚم٦م اًمِمٗمقي٦َّم واًمتدري٤ٌمت اًمٙمت٤مسمٞم٦م، عم٤م أنَّ ىمقاقمَد اًمٚمٖم٦ِم ٓ شُمدرُس ًمٜمٗمًٝم٤م وًمٚمتٌحُّ

 هل وؾمٞمٚم٦ٌم حلٗمظ اًمٚم٤ًمِن ُمـ اًمّٚمْحـ وصقِن اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ اخلٓم٠م.

دُت اًم٘مقاقمد اًمٍمومٞم٦م سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م واًمٜمّمقص إدسمٞم٦م اًم تل وىمد َزوَّ

شمٗمٞمد اًمداِرَس وشمرسمِّٞمف ًمٖمقي٤ًّم وومٙمري٤ًّم، ويمذًمؽ اًمتدري٤ٌمُت طم٤موًمٜم٤م ومٞمٝم٤م اًمؽميمٞمز قمغم اؾمتخدام اًم٘مقاقمد 

ٝمؿ سمٕمد ُم٤م َرأوا اؾمتخداُمٝم٤م، ذم يمت٤مب اهلل أو  ًِ ُب ُمـ قمٜمد أٟمُٗم هُن٤م اًمٓمالَّ وإوزان ذم مجؾ ُُمٗمٞمدٍة ُيٙمقِّ

 ؾمٜم٦م رؾمقًمف أو ذم يمالم إدسم٤مء.

ٕمٚمقا ُدروؾمٝمؿ ظُمٓم٤ًٌم هيٕم٦ًم ُمتقاصٚم٦ًم يٚم٘مقهن٤م قمغم ىمقٍم هؿ ذم ومٜمّمًح٤م ًمٚمٛمٕمّٚمٛملم أن ٓ َي

ؿم٠مٍن وهؿ ذم ؿم٠مٍن آظمر، وٓ طمقار سملم ه١مٓء وأوًمئؽ وٓ ُمٜم٤مىمِم٦م ، وٓ ؾم١ماَل وٓ ضمقاَب، وىمد 

َٝ َي٬٥ََُٰسَٰ ﴿ قمٚمَّٛمٜم٤م رسمُّٜم٤م ضمؾ ضمالًمف أؾمٚمقَب اإلًم٘م٤مء طمٞم٨م ي٘مقل: َٝ بَِي٥ِي٨ِ ؟ وسمٕمد ُم٤م ﴾١٧َو٤َا ح٢ِۡ

٫َِٜ١ۡا َي٬٥ََُٰسَٰ ﴿ىم٤مل:  –قمٚمٞمف اًمًالم  –ك أضم٤مب قمٜمف ُمقؾم
َ
ٗۡ  ﴿صمؿ ىم٤مل:  ﴾خ وىمد  ﴾ُعۡؼَ٪ا َوََل ََتَ

، وي٤م ٟم٤ًمَء  ورد يمثػًما إًم٘م٤مء اًمٙمالم سمٕمد اًمٜمداءات سمـ ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا، وي٤م أهي٤م اًمٜم٤مُس وي٤م أهي٤م اًمٜمٌلُّ

: وأطمٞم٤مًٟم٤م يذيمر أؾمئٚم٦ًم واؾمتٗمت٤مءاٍت، طمٞم٨م ي٘مقل:  َٝ ضَ ﴿اًمٜمٌلِّ َٰ حَى
َ
َٰ٪ِي٣َ َ٪٠ۡ خ ِٗ إِةَۡر ِػيُد َىۡي

َؽ٤ِيَ  ٟۡ َٝ َضِػيُد ٱ١َۡغَِٰلَيثِ﴿؟ و﴾٢٤ٱل٥ُۡ َٰ حَى
َ
؟. وهذا ٕن اإلٟم٤ًمن ُمٝمام طم٤مول أن ﴾١َ٪٠ۡ خ

يًتٛمع اًمدرس ويٌ٘مك ُمتٞمّ٘مًٔم٤م ومٞمف وُمتقضّمًٝم٤م إًمٞمف ٓ يًتٛمرُّ يمذًمؽ أيمثر ُمـ شمًع دىم٤مئَؼ طمتك يٜمتنم 

اًمٓمالب وحتريٙمف سمحٞم٨م ي٘مقم يمؾ ُمٜمٝمؿ ومٙمره ويٖمٞم٥م سم٤مًمف، ومٝمٜم٤م َي٥م قمغم إؾمت٤مذ شمٗمٕمٞمؾ دور 

ٍف عم٠ًمًم٦ٍم سم٢مذاف إؾمت٤مذ، طمتك ايمتِم٤مأو ٦ٍم ٔم، أو ُُمالطَم ضمقابأو  ؾُم١مالسم٠مًمقان ُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت ُمـ 
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َد اًمٜمِم٤مُط ويرضمَع ؾم٤مسمُؼ احل٤مِل ويٙمقن اًم٘مٚم٥ُم أُْمٞمََؾ إمم ُم٤م ؾَمٞمُٚمَ٘مك سَمْٕمُد.  يتجدَّ

ٌَُّؽ  .أقمٚمُِّٛمؽ يمٚمامٍت  ىمٌؾ اإلًم٘م٤مء: ي٤م همالُم! إّنِّ  – –وهٙمذا ي٘مقل اًمٜمٌلُّ   إّنِّ أطِم

َن َُمـ اعمٗمٚمُس؟ واىْمرأوا إن ؿمئتُؿ طمدي٨م ضمؼميؾ طمٞم٨م أشمك ًمِٞمُٕمٚمِّٛمٜم٤م دِيٜمَٜم٤م، َأ شَمْدُروْ ، وَي٘مقُل: ي٤م ُمٕم٤مذ! 

ـَ اعمتَٗمٞمِْٝمِ٘ملْم، وطمدي٨م إُم٤مُم٦م ضمؼميؾ، وطمدي٨ُم:  ، شظمذوا قَمٜمِّل َُمٜم٤مؾِمَٙمُٙمؿْ »وطمدي٨َم اًمثرصم٤مِري

َد شمٚم٘ملم ا عمٕمٚمقُم٤مت وحتٗمٞمظ اًمٓمالب إي٤َّمه٤م ِِم٤َّم ىمد يٙمقن شمٜمٗمػًما قمـ اًمدراؾم٦م وم٤مًمدرُس ًمٞمس جمرَّ

وشمزهٞمًدا ذم اًم٘مراءة وإسمٕم٤مًدا قمـ اًمٕمٚمؿ، سمؾ َي٥م أن يٙمقن شمٓمٌٞم٘م٤م قمٛمٚمٞم٤ًّم ُمع اًمٜمداء واًمتقضمٞمف، 

ٌّذا ـمريؼ اعمِم٤مِئٞمِّلْمَ ًمق ىمٌِٚمٜم٤َمُه طمتّك ٓ يزال اعمٕمٚمؿ يتحركُ   واًم١ًمال واجلقاب، واعمٜم٤مىمِم٦م واحلقار، وطم

ُس. ك ُم٤م دام ُيٕمٚمُِّؿ وُيدرِّ  ويتٛمِمَّ

ومٝمؿ اهلل سمحٛمٚمٝم٤م، وهل رؾم٤مًم٦م  وم٠مًمتٛمس ُمـ إؾم٤مشمذة أن يِمٕمروا سم٠ممهٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ذَّ

ر اًمٓم٤مىم٤مت اعمٙمٜمقٟم٦م ذم اإلٟم٤ًمن، واعمٕمٚمِّؿ هق اًمذي  اًمتٕمٚمٞمؿ اًمتل يتقىمَّػ قمٚمٞمٝم٤م ٟمج٤مُح إُمؿ وهب٤م شمتٗمجَّ

ـَ اًمؽم سمٞم٦م، وسم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُيْمٞم  اًمٕم٘مقل سمٜمقر اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، يٖمرُس ذم إُم٦م ؾُمٛمقَّ إظمالق وطُمً

وٓ ؾمٞمام إذا ىم٤مم سمتدريس ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٝمذه أُم٤مٟم٦ٌم أقمٔمُؿ وَُمًئقًمٞم٦َّم أيمؼم، وٓ يٛمٙمـ أداءه٤م 

ب، ويًتقَص هبؿ ظمػًما، ويتحغمَّ  يمام يٜمٌٖمل إٓ إذا اؾمتِمٕمر إؾمت٤مذ يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن وطم٘مقق اًمٓمالَّ

٤مة وـمالىم٦م اًمقضمف وًملم اجل٤مٟم٥م، واًمقىم٤مر واًمٕمٗمق واًمّمٗمح اجلٛمٞمؾ، وَيتٝمد ذم سم٤محلٚمؿ وإٟم

آؾمتٞمٕم٤مب اجلٞمد ًمٚمامدة اًمدراؾمٞم٦م وطمًـ قمروٝم٤م سم٠مؾمٚمقب ضمذاب، وٓ هُيٛمؾ أطمًدا ُمـ 

اًمدارؾملم، هيتؿُّ سمتٞمًػم يمؾ ضمزء ُمـ اًمدرس طمتك يٗمٝمٛمقُه ضمٞمًدا صمؿ حيٗمٔمقه صم٤مٟمٞم٤ًم، وٓ ُيٖمٗمؾ إؾمئٚم٦م 

ع دائرَة اعمٜم٤مىمِم٦م طمتك اًمِمٗمقي٦م أسمًدا، سمؾ  حي٤مول أن ٓ ي٘متٍم قمغم ُم٤م يمتٌٜم٤مه ُمـ إؾمئٚم٦م، سمؾ ُيقؾمِّ

ة ُم٤م أُمٙمـ، ًمٞمٙمقن ذًمؽ قمقًٟم٤م قمغم ومٝمؿ اًمدرس.  يًتققم٥م اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مروَّ

صمؿ يٓمٚم٥م إؾمت٤مذ ُمـ اًمٜم٤مؿمئلِم إقمداد اًمتدري٤ٌمت اًمٙمت٤مسمٞم٦م، طمرًص٤م قمغم أن َيؼمز ومٞمٝمؿ ُمٚمٙم٦م 

هؿ اًمٙمت٤مسمٞم٦م واإلُمالئٞم٦م، اؾمتخدام اًمٙمٚمامت وشمٓمٌٞمؼ اًم
ِ
ٌُِّف قمغم أظمٓم٤مء ٘مقاقمد سمدون أيِّ شمٙمٚمٍُّػ، وُيٜم

دهؿ قمغم اًمتحدث هب٤م واًمٙمت٤مسم٦م وومؼ ىمقاقمده٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م،  ٥ٌُِّم إًمٞمٝمؿ ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويٕمقِّ وحُي

ُٕمٝمؿ قمغم إص٤مسم٦م اًمٕمٛمؾ، ويٌتٝمؾ إمم اهلل أن َيٕمٚمٝمؿ ذظمًرا ًمألُم٦م.  ويدقمقا لؿ ذم فمٝمر اًمٖمٞم٥م وُيِمجِّ

أُم٤م اعم٘مدُم٦م ومٗمل اعم٤ٌمدئ  ،ّقن قمٜم٤مس هذا اًمٙمت٤مب سمٛم٘مدُم٦م وصمالصم٦م أسمقاب وظم٤ممت٦موشمتٙم
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واًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ذم  ،واًم٤ٌمب اًمث٤مّن ذم أسمٜمٞم٦م آؾمؿ ،واًم٤ٌمب إول ذم أسمٜمٞم٦م اًمٗمٕمؾ ،اًمٍمومٞم٦م

 . وأُم٤م اخل٤ممت٦م ومٗمل اًمتّم٤مريػ اعمٌدًم٦م ،ىمقاقمد اإلسمدال
وم٠مسمتَِٝمؾ إمم اهلل  ،ىمٚمَّام يٜمجق ُمٜمٝم٤م جمتٝمدوم٢من اًمٕمثراِت  ،وٓ أىمقل إن قمٛمكم هذا سمريء ُمـ زًمؾ

قًم٤م أن ُيّمٚمِح اًمٕمٛمَؾ  ٜمف سمُحٚم٦َّم اًم٘مٌقل ،ُمتيِّ ويٙمت٥َم اًمتقومٞمؼ  ،ويٙمًَقه سمٙمًِقة اإلظمالص ويزيِّ

ۡخ٠َ٥َ ﴿.  ًمٙمؾ ٟم٤مصح أُملم
َ
ۡن أ
َ
يذ َوأ َٰ َنَِِٰلَ ذ َولََعَ ٥ََۡٓج لََعَ ۡج

َ
َٝ ٱ١ذِِتٓ خ ٥ََخ ۡٓ ِ َؽ ٧ ُٟ ۡك

َ
ۡن أ
َ
ِِنٓ أ ْۡ ۡوزِ

َ
 َرّبِ أ

َٝ ِإَوّّنِ ٦َ٤ِ ٱل٥ُۡۡف٥ِِ٢َي  ۖٓ إِّّنِ ُتۡتُج إََِلۡ ۡن٢ِۡص ِِل ِِف ُذّرِيذِِتٓ
َ
٩َُٰ َوأ  .﴾١٥َص٢َِٰٗطا حَۡؽَىى

 

HHH 
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 مكدمة الهتاب

 :وهل حتتقي قمغم أرسمٕم٦م أُمقر

 . اًمٙمٚمٛم٦م وأىم٤ًمُمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمٍمف -1
 . اًمٍمف واًمتٍميػ وومٞمف شمٕمريػ قمٚمؿ اًمٍمف وُمقوققمف -2
 . ٍمذمُّ وومٞمف اًمت٘مًٞمؿ إول عمقوقع قمٚمؿ اًمٍمفاعمٞمزان اًم -3
 . اًمت٘مًٞمؿ اًمث٤مّن ًمٚمٛمقوقع -4

 الهلنة ّأقضامَا -1
 ،ؾمقاء يم٤من ُم٘م٤مًم٦م أو ىمّمٞمدة أو ظمٓم٦ٌم ،اًمٚمٗمٔم٦م اًمقاطمدة واًمٙمالم اعم١مًمػ :وهل ذم اًمٚمٖم٦م

٬ُِٓن  رَّبِ ﴿ :إؿم٤مرًة إمم ىمقل اًم٘م٤مئؾ ﴾إِجذ٫َا ََك٥ٌَِث ُ٪٬َ َٛآن٫َُ٢ِا  ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ٓ  ٩٩ٱرِۡس ّّلِ َٓ
َ١

ۡخ٠ُ٥َ َص٢َِٰٗطا ذِي٥َا حََؽۡكُج  
َ
 ،طمٙمٛمُف وإرادشمف :ويمٚمٛم٦م اهلل ،ٓ إًمف إٓ اهلل :َويمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ﴾ أ

٢َۡيا  ﴿ :وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُٓ ِ ِٔلَ ٱ١ۡ  . ﴾َوََك٥َُِث ٱَّللذ
ظم٤مًمٞم٤م  وم٢من يم٤من هذا اعمٕمٜمك ُمًت٘مال سم٤مًمٗمٝمؿ ،ًمٗمظ ووع عمٕمٜمك ُمٗمرد :وهل قمٜمد أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م

ٟمحق  ،وإن يم٤من ُم٘مؽمٟم٤م سم٤مًمزُمـ ومٝمق ومٕمؾ . رء ،يمّؾ  ،ظم٤مًمؼ ،اهلل :ٟمحق ،ُمـ اًمزُمـ ومٝمق اؾمؿ

ٌُدْ  ،َيْرُزُق  ،ظَمَٚمَؼ   . هؾ ،ذم ،إِنَّ  :ٟمحق ،وإن يم٤من ذًمؽ اعمٕمٜمك همػم ُمًت٘مؾ سم٤مًمٗمٝمؿ ومٝمق طمرف . اقْم
 :صمؿ إنَّ يمؾ واطمد ُمـ آؾمؿ واًمٗمٕمؾ قمغم ٟمققملم

وم٤معمٕمرب ُم٤م يتٖمػم آظمره سمتٖمػم  ،ُمٌٜمل همػم ُمتٛمٙمـ أُم٤م آؾمؿ ومٝمق إُم٤م ُمٕمرب ُمتٛمٙمـ أو

ٌْٜمِلُّ ُم٤مٓ يتٖمػم آظمره  . زيد وقمٛمر وأسمقُمقؾمك واًم٘م٤ميض رضم٤مل ُمًٚمٛمقن :ٟمحق ،اًمٕم٤مُمؾ واعمَ

وحمؾ  ،وهذا اًم٘مًؿ ظم٤مرج قمـ اعمقوقع ،ُمـ هذا اًمذي قمٜمدك؟ دراك :ٟمحق ،سمتٖمػم اًمٕم٤مُمؾ

أؾمامء إومٕم٤مل يَتٍمف سمٚمحقق  إٓ أن سمٕمض ،ٟمٔمر اًمٍمذم ُمـ إؾمامء إٟمام هق اًمٜمقع إول

 . وم٠موردٟم٤مه٤م شمٌٕم٤م ًمألومٕم٤مل اعمتٍموم٦م ،اًمْمامئر سمف
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ل ُمـ هٞمئ٦م إمم هٞمئ٦م ،وأُم٤م اًمٗمٕمؾ ومٝمق إُم٤م ُمتٍمف أو ضم٤مُمد  ،وم٤معمتٍمف ُم٤م ي٘مٌؾ اًمتحقُّ

 ،اٟمٗمتح ،ٟمٍم :ٟمحق ،وهق إيمثر اًمٖم٤مًم٥م ،وٓ يٚمزم صٞمٖم٦ًم واطمدةً  ،وُمـ صقرة إمم صقرة

يمٚمٞمس ويمرب وقمًك وطمرى واظمٚمقًمؼ وـمٗمؼ وٟمِْٕمَؿ  ،صقرًة واطمدةً واجل٤مُمد ُم٤م ٓزَم  . يمّرم

ٌّذا وسمِْئَس وؾم٤مء وظمال وُم٤مدام ـْ سمٕماّمر ،وُم٤م أقم٘مؾ ؾمٕمًدا ،وطم٤مؿم٤م ،وقمدا ،وطم
ًِ وىمّٚمام  ،وأطْم

يِۡػي٣٫ِۡ ﴿ و ويمُثر ُم٤م ومٕمٚم٧َم اخلػم ،وـم٤معم٤م أوومٞم٧َم سمققمدك ،ي١مُمٜمقن سم٤مٔظمرة
َ
ًَ ِِفٓ خ ِٜ أي  ﴾ـُ

وحمؾ ٟمٔمره ُمـ إومٕم٤مل إٟمام هق  . يٜمٔمر إمم هذا اًم٘مًؿ ُمـ إومٕم٤مل واًمٍمذم ٓ . حتػموا وٟمدُمقا

 . اًم٘مًؿ إول أي اعمتٍمف
طمٞم٨م ي٠ميت ُمٜمف اعم٤ميض  ،يمام ُمثٚمٜم٤م سمف ،صمؿ اًمٗمٕمؾ اعمتٍمف إُم٤م أن يٙمقن شم٤ممَّ اًمتٍمف

اٟمٗمّؽ  ،وَمتِ  يٗمت٠م ،سمرح يؼمح ،يمزال يزال ،أو ٟم٤مىمَص اًمتٍمف . واعمْم٤مرع وإُمر واًمٜمٝمل

 ،َيَذُر َذرْ  ،وَيَدُع َدعْ  ،أوؿمؽ يقؿمؽ: طمٞم٨م ي٠ميت ُمٜمف اعم٤ميض واعمْم٤مرع وم٘مط ،يٙم٤مديم٤مد  ،يٜمٗمّؽ 

يم٤معم٤ميض ذم طمدي٨م اًمٜمٌَِلِّ  ،إٓ ُم٤م ؾُمٛمع ُمٜمف ٟم٤مِدًرا ،طمٞم٨م ي٠ميت ُمٜمف اعمْم٤مرع وإُمر وم٘مط

ٌََِم٦َم َُم٤م َوَدقُمْقيُمؿْ » اعمّمٓمٗمك   :-قمٚمٞمف اًمًالم  -واعمّمدر ذم ىمقًمف ش َدقُمْقا احلَ

 . ش أىمقاٌم قمـ َوْدقِمِٝمُؿ اجْلُُٛمَٕم٤مِت ًَمَٞمٜمَْتِٝملَمَّ »
 
 

 الصزف ّالتصزٓف -2
ومّمٞم٤مهم٦م اعمٗمردات ُمٜمٝم٤م ذم صٞمغ ظم٤مص٦م ووزهن٤م  ،اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إُم٤م ُمٗمردة وإُم٤م ُمريم٦ٌم

 . هق وفمٞمٗم٦م قمٚمؿ اًمٍمف ،سمٛمقازيـ ُمٕمٞمٜم٦م
وعم٤م اٟمتٔمٛم٧م هذه اعمٗمردات ذم اجلٛمؾ أو اًمؽميمٞم٥م وم٤مًمٌح٨م قمـ أواظمره٤م ُمـ طمٞم٨م 

ٕن شمرسمٞم٦م  ،اًمٍمف أم اًمٕمٚمقم واًمٜمحق أسمقه٤م :وًمذا ىمٞمؾ .ٌٜم٤مء هق وفمٞمٗم٦م قمٚمؿ اًمٜمحقاإلقمراب واًم

ه يدظمؾ ذم شمرسمٞم٦م إب ،اًمقًمد وهق صٖمػم قمٛمؾ إم  . وسمٕمد ُم٤م يٌٚمغ اًمقًمد أؿُمدَّ
 . قمٚمؿ يٌح٨م قمـ أطمقال اًمٙمٚمٛم٦م صٞم٤مهم٦ًم واؿمت٘م٤مىًم٤م :فالصرف

يم٤مًمّمح٦م  ،طمقالإؾمامء اعمتٛمٙمٜم٦موإومٕم٤مل اعمتٍموم٦م ُمـ طمٞم٨م شمٚمؽ إ وموضوعو:

واجلٛمع واًمتثٜمٞم٦م واًمتّمٖمػم واًمٜم٦ًٌم  ،وآـّمراد واًمِمذوذ ،وإص٤مًم٦م واًمزي٤مدة ،واإلقمالل

 صسٖفالصسف ٔالس
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 . وُم٤م إمم ذًمؽ
واعمراد سمِمٌف احلروف إؾمامء اعمٌٜمٞم٦م  ،وؿمٌٝمٝم٤م ومال يتٕمٚمؼ هب٤م قمٚمؿ اًمتٍميػ وأما احلروف

 . وم٢مهن٤م شُمِمٌف احلروف ذم اجلٛمقد وقمدم اًمتٍمف ،وإومٕم٤مل اجل٤مُمدة
 . وُمراقم٤مة ىم٤مٟمقن اًمٚمٖم٦م ذم اًمٙمت٤مسم٦م ،صقن اًمٚم٤ًمن قمـ اخلٓم٠م ذم اًمٜمٓمؼ سم٤معمٗمردات تو:ومثر 

 ويمالم سُمٚمٖم٤مء اًمٕمرب. ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ :ليَّةُ وموادُُّه األوّ 

 . واضم٥م يمٗم٤مئلٌّ ذقًم٤م وتعلُّمُو:
ٜمف ُمٕم٤مٍن ومٝمق ٟم٘مؾ إصؾ اًمقاطمد وحتقيٚمف إمم هٞمئ٤مت خمتٚمٗم٦م ًمتحّمؾ ُم وأما التصريف:

وُمٕمدوم ذم  . ُرضَمْٞمؾ ،رضم٤مل ،رضمالن ،رضمؾ :ٟمحق ،همػم أن ذًمؽ ىمٚمٞمؾ ذم آؾمؿ . ُم٘مّمقدةٌ 

وىمٓمٕمقا اًمٜمٔمر يمٚمًٞم٤م قمـ  ،وم٤مهتؿ أهؾ اًمٍمف سم٤مًمٗمٕمؾ اهتامًُم٤م سم٤مًمًٖم٤م ،ويمثػم ذم اًمٗمٕمؾ ،احلرف

 . وسمحثقا ذم آؾمؿ يًػًما ،احلرف
 

 

 املٔشاٌ الصزيف -3
وم٤مًمثالصمل ُم٤م ذم  ،إُم٤م صُمالصملٌّ أو ُرسم٤مقملٌّ أو ُُخ٤مدٌّ  اًمٚمٗمظ اعمٌحقث قمٜمف ذم قمٚمؿ اًمٍمف

 :ٟمحق ،أو ُمزيًدا ومٞمف ،وَمِرَح ىمٚم٥ٌم  :ٟمحق ،إُم٤م جمرًدا قمـ احلروف اًمزائدة ،أصقًمف صمالصم٦م أطمرف

أو  ،سَمْٕمَثَر ضَمٕمٗمرٌ  :ٟمحق ،إُم٤م جمرًدا قمـ اًمزائدة ،اًمرسم٤مقمل ُم٤م ذم ُم٤مدشمف أرسمٕم٦م أطمرف . شَمَٕم٤مَُمَؾ ؾَمٕمٞمدٌ 

 :ٟمحق ،إُم٤م جمرًدا ،واخلامد ُم٤م ذم ضمقهره ُخ٦ًم أطمرف . اـِْمَٛم٠منَّ اًمٕمّمٗمقرُ  :ٟمحق ،ُمزيًدا ومٞمف

ٌِٞمٌْؾ  :ٟمحق ،أو ُمزيًدا ومٞمف ،ؾَمَٗمْرضَمٌؾ  ًَ  . ؾَمْٚم
ويمذًمؽ آؾمؿ  ،واًمٗمٕمؾ ٓيٙمقن أىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمرف ،واخلامدُّ ٓ يٙمقن ومٕمالً 

ِق  ،يمالُمل :ِعٟمحق ،وىمد هُمػمِّ سم٤محلذف واًمتٕمٚمٞمؾ ،إٓ أن يٙمقن صمالصمٞم٤ًّم ذم إصؾ ،اعمتٛمٙمـ

 . َدمٌ  ،وُمـ إؾمامء َيدٌ  ،سمِع ،ىُمؾ ،ِف وقمَدك ،ٟمٗمًؽ
قا اًمٗم٤مَء واًمٕملم و اًمالم  :وـمريؼ متٞمٞمز احلروف إصٚمٞم٦م قمـ اًمزائدة أن اًمٍمومٞملم ظَمّمُّ

ومام يم٤من سمحذاء أطمد هذه  ،طمتك يٙمقَن ومٞمف رٌء ُمـ طمروف اًمَِمَٗم٦م واحلْٚمؼ واًمقؾمط ،ًمٚمقزن

 ،يمام أن اًمث٤مّن يذيمر سم٤مًمٕملم ،٥ٌم: وم٤محلرف إول يًّٛمك سم٤مًمٗم٤مءىَمٚمْ  :ٟمحق ،احلروف ومٝمق أصكم
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 :يم٤مًمقاو ذم ىمٚمقب ،وُم٤ممل يٙمـ سمحذاء أطمده٤م ومٝمق ُمزيد ذم اًمٙمٚمٛم٦م ،واًمث٤مًم٨م ُيٕمؼمَّ قمٜمف سم٤مًمالم

وم٤مت ُمـ اعمزيد واعمْم٤مرع وإُمر وُيِمؽمط ذم إصٚمٞم٦م أن شمٌ٘مك ذم مجٞمع اعمتٍمَّ  . قمغم وزن وُمٕمقلٍ 

وأ قمدل إطمقال ذم ُمٕمروم٦م ذًمؽ هق ًمٗمظ  . ٖمٝم٤م ُمـ اًمتثٜمٞم٦م واجلٛمعوهمػمه٤م ُمـ اعمِمت٘م٤مت وصٞم

 . اًمٖم٤مئ٥م ُمـ اعم٤ميض اعمجرد
 ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ يزاد ُمـ همػمه٤مش ؾم٠مًمتٛمقٟمٞمٝم٤م» :وطمروف اًمزي٤مدة قمنمة َيٛمٕمٝم٤م ىمقًمؽ

إٓ إذا يم٤من اًمزائد ُمـ  ،وُمتل وضمد طمرف ذم يمٚمٛم٦ٍم زائًدا ٓ سمّد أن يٙمقَن أطمَد هذه احلروف

ٌّؾ واؾْمَقدَّ واْْحَّر واسْمَٞمضَّ  ،ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م سم٤مًمتٙمرير واًمتْمٕمٞمػ ضمٜمس طمرف أصكمي  ؾ وشَمَ٘م  ،يمَٕمجَّ

وهل ذم إُمثٚم٦م اعمذيمقرة  ،وم٢من اجلٞمؿ واًم٤ٌمء واًمدال واًمراء واًمْم٤مد ًمٞم٧ًم ُمـ طمروف اًمزي٤مدة

 . زائدة سمتْمٕمٞمػ إصكم وشمٙمريره
ٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م صمالصمل وإٟمام قمّٞمٜمقا اعمٞمزان اًمٍمذم سمثالصم٦م أطمرف )ف ع ل( ٕن أيمثر يمٚمامت اًم

: وم٢منَّ اًمدال وم٤مء  :ٟمحق . وأُم٤م إذا يم٤من اًمٚمٗمظ رسم٤مقمٞم٤ًّم جمّرًدا ومتٙمرر اًمالم ُمرةً  ،إصؾ واعم٤مدة ـَ َدْهَ٘م

ومٝمق  ،واًمٜمقن هل اًمالم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م ،واًم٘م٤مف ٓم اًمٙمٚمٛم٦م ،وال٤مء قملم اًمٙمٚمٛم٦م ،اًمٙمٚمٛم٦م

 . ُمقزون قمغم ُمٞمزان وَمْٕمَٚمَؾ 
وإن زيد ذم  ،ضمْحَٛمِرٌش قمغم وزن وَمْٕمَٚمٚمٌِؾ  :ٟمحق ،اخلامدوشمزاد اًمالم ُمرشملم ذم آؾمؿ  

وقُمؼمِّ  ،اًمٙمٚمٛم٦م طمرف أو أيمثر قمغم طمروومٝم٤م إصٚمٞم٦م وزٟم٧م احلروف إصٚمٞم٦م سم٤معمٞمزان إصكم

ؾ :ٟمحق ،قمـ اًمزائدة سمٚمٗمٔمف سمزي٤مدة اًمت٤مء  :واؾمتخرَج قمغم وزن اؾمتٗمٕمؾ ،شمٕمّجؾ قمغم وزن شَمَٗمٕمَّ

 . دة مهزة اًمقصؾ واًمًلم و اًمت٤مء ذم اًمث٤مّنوسمزي٤م ،وشمْمٕمٞمػ قملم اًمٙمٚمٛم٦م ذم إول
ومٞم٘م٤مل ُمثال ذم  ،وإن طمّمؾ ىمٚم٥م ُمٙم٤مّنٌّ ذم اًمٙمٚمٛم٦م حيُّمؾ ذًمؽ اًم٘مٚم٥ُم ذم اعمٞمزان أيًْم٤م

 . ٕن إصؾ َوضْمٌف َوَيِئَس  ،قَمْٗمؾٍ ٌ :وزن ضم٤مٍه وأِيَس 
 :ٟمامذج وزن اًمٙمٚمامت سم٤معمٞمزان اًمٍمذم

 . ُمّمدر صمالصمل جمرد َنْصٌر وزنو فَ ْعٌل:
 . ُمّمدر صمالصمل جمرد َعٌل:ُىَدي = ف ُ 

 . ُمّمدٌر صمالصمٌل زيدت ومٞمف إًمػ واًمٞم٤مء واًمت٤مء اعمرسمقـم٦م َكَراِىَيٌة = فَ َعالَِيٌة:
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َلٌة: َعٌة = َفِعي ْ  . واًمت٤مء اعمرسمقـم٦ُم سمٕمده٤م ،ُمّمدر صمالصمل زيدت ومٞمف اًمٞم٤مء ىمٌؾ ٓم اًمٙمٚمٛم٦م َقِطي ْ
 . ُمِمتؼ صمالصمل زيدت سمٕمد قمٞمٜمف ي٤مء اًمتّمٖمػم ُحَسْْيٌ = فُ َعْيٌل:

ًمِف ُمٞمؿ اًمٔمرف َمِبْيٌع = َمْفِعٌل: ٌْٞمِعٌ  ،ُمِمتؼ صمالصمل زيدت ذم أوَّ  . وأصٚمُف َُم
 . ضم٤مُمد صمالصمل جمرد ِعَنٌب = ِفَعٌل:
 . ضم٤مُمد صمالصمل جمرد قُ ْفٌل = فُ ْعٌل:

 ،ضم٤مُمد صمالصمل زيدت إًمػ سمٕمد وم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م: واًمقاُو سمٕمد قملم اًمٙمٚمٛم٦م عاشوراء = فَاُعْواَلء:

 . اًمثالصم٦م أصٚمٞم٦م وإرسمٕم٦م زائدة ،وم٤معمجٛمقع ؾمٌٕم٦م أطمرف. اًمٙمٚمٛم٦موإًمػ والٛمزة سمٕمد ٓم 
َعاٌل:  . وإًمػ سمٕمد اًمٕملم ،ضم٤مُمد صمالصمل زيدت ومٞمف اًمٞم٤مء سمٕمد اًمٗم٤مء ديوان = ِفي ْ

ُووٕم٧م وم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م )وهل اًمقاو(  ،أصٚمُف واطمدٌ  ،اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اًمثالصمل  َحاِدْي = عاِلْف:

ومٞم٘م٤مل اًمدرس  ،أًمػ اًمٗم٤مقمؾ سمٕمد قملم اًمٙمٚمٛم٦م وُووٕم٧م ،وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم ي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م ،سمٕمد ٓم اًمٙمٚمٛم٦م

 . دون وم٤مقمؾ ،وم٠مصٌح٧ِم اًمٙمٚمٛم٦م ُم٘مٚمقسم٦ًم قمغم وزن قم٤مًمػ ،احل٤مدي قمنم
ُم٧م قملم اًمٙمٚمٛم٦م ،قمغم وزن أومٕم٤مل ،أصٚمف أسْمآرٌ  ،مجع سمئر أابر = أْعفاٌل: )وهل الٛمزة  ،ىُمدِّ

ة اًمٙمٚمٛم ،اعم٘مّمقرة( قمغم وم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م  ،٦م إمم ُم٤مسمٕمد وم٤مءه٤م)وهل اًم٤ٌمء( وُٟم٘مٚم٧م مهزة اجلٛمع ُمـ هُمرَّ

ومٝمل أيْم٤م ُم٘مٚمقسم٦م قمغم وزن ش آسم٤مر»ومّم٤مر  ،ومّم٤مرت هذه الٛمزة أًمٗم٤م سمٕمد ٟم٘مؾ ومتحٝم٤م إمم اًم٤ٌمء

 . أقمٗم٤مل دون أومٕم٤مل
 :أصٚمفُ  ،واًمت٤مء سمٕمده٤م ،ومٕمؾ صمالصمل زيدت ومٞمف مهزة وصؾ ىمٌؾ اًمٗم٤مء  اعتََن = افْ تَ َعَل:

 . اقِْمَتٜمََل 
 ،زيدت ومٞمف الٛمزة واًمًلم واًمت٤مء ىمٌؾ وم٤مء اًمٙمٚمٛم٦مُمّمدر صمالصمل  ِاْسِتفاَدٌة = ِاْسِتْفَعَلٌة:

 . اؾِْمتِْٗمَٞمَدةٌ  :أصٚمفُ  ،وال٤مء سمٕمد ٓم اًمٙمٚمٛم٦م
 . أىْمَقمَ  :أصٚمف ،ومٕمؾ صمالصمل زيدت ذم همرشمِف الٛمزة أقام = أفْ َعَل:

 . ومٕمؾ رسم٤مقمل جمرد بعثر = فَ ْعَلَل:
 ،ٔال ً ات ريٚ.ٛم٦مُمِمتؼ رسم٤مقمل زيدت ومٞمف اعمٞمؿ ىمٌؾ وم٤مء اًمٙمٚم ُمْقَشِعرٌّ = ُمْفَعِللٌّ:

َفٌر = فَ َعْلَلٌل:  .ضم٤مُمد ُخ٤مد جمرد َغَضن ْ
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 التكضٔه الجاىٕ للنْضْع -4
 . اًمٚمٗمظ اعمقوقع ذم قمٚمؿ اًمٍمف يٜم٘مًؿ إمم ُمٕمتؾ وصحٞمح

وم٢من يم٤من  ،إًمػ واًمقاو واًمٞم٤مء :وذًمؽ صمالصم٦م ،ُم٤ميم٤من أطمُد أصقًمف طمرَف قمٚم٦م :وم٤معمٕمتؾ

 -:صمالصم٦م أىم٤ًمم طمرُف اًمٕمٚم٦م ذم اًمٚمٗمظ واطمًدا وم٤معمٕمتؾ قمغم

ـَ  ،وِرصم٧ُم  ،اًمُٞمَن  ،َوقمد :ٟمحق ،معتل الفاء (1) ٤م أو ي٤مئٞم٤ًّم :ويًّٛمك ُمث٤مًٓ  ،اًمُٞمٛم  ،واويًّ

 . واًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٓ شُمٌدأ سم٤مًم٤ًميمـ ،ٕن إًمػ ؾم٤ميمٜم٦م ،وٓ يٙمقن أًمٗمٞم٤ًّم
أًمٗمٞم٤ًّم  :ويًّٛمك أضمقف ،ؾمٞمٗم٤م ،اجلقاد ،سم٤مع ،ىم٤مل احلقارّي ظمػًما :ٟمحق ،العْيمعتل  (2)

٤م أو ي٤مئٞم٤ًّم أو  ..  واويًّ
ٍ
 واعمراد سم٤مٕضمقف إًمٗمل يمٚمٛم٦م وؾمٓمٝم٤م أًمػ ُمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ واو أو ي٤مء

ك ٟم٤مىمًّم٤م ،اًمدًْمقَ  ،َرَُمْٞم٧ُم  ،إمم الدى ،دقم٤م :ٟمحق ،معتل الالم (3)  . ويًٛمَّ
 ،اًمٕملِّ  ،يقمَ  ،اًمٙمقُّ  ،شَمَقى :ٟمحق ،ُم٘مرون إذا اشمّمال ،وإن يم٤من اصمٜملم وم٤معمٕمتؾ ًمٗمٞمػ

 . اًمَقؾْمَقاُس  ،ًمَِٞمِدَي  ،اًمقطمَل  ،وقمٞم٧ُم  :حقٟم ،وُمٗمروق إذا اٟمٗمّمال
ٌء ُمـ طمروف اًمٕمٚم٦م :عند الصرفيْي والصحيح  :ٟمحق ،ُم٤مٓ يٙمقن ذم ضمقهره َرْ

٥َِ٢ْج ﴿ ٌؿ  ،َْ ْٙ  . ؾم٤ممل وُمٝمٛمقز وُمْم٤مقمػ :وهق قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم ،آطمتج٤مج ،وسمدأ ﴾َج
 . اطِْمَرْٟمَجؿَ  ،هَمْرسَمَؾ  ،ص٤موَمح ،أؾمٚمؿ :ٟمحق ،ُم٤م ظمٚم٧م ُم٤مدشمف قمـ الٛمزة واًمتْمٕمٞمػ فالسامل:

 ،إُمػمُ  ،أظمد :ٟمحق ،ؾمقاء يم٤من ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء ،ُم٤ميم٤من أطمد طمروومف إصٚمٞم٦م مهزةً  :زوادلهمو 

أَل ﴿ :ٟمحق ،أو ُمٝمٛمقز اًمٕملم ،إضمػمَ  ان٠ٌِ  ،ـَ  . اًم٘م٤مرئ ،ىمرأ :ٟمحق ،أو ُمٝمٛمقز اًمالم ﴾ـَ
ًرا سمدون زي٤مدةٍ  وادلضاعف:  :وهق قمغم ىمًٛملم ،ُم٤ميم٤من أطمُد طمروومف اجلقهري٦م ُمٙمرَّ

٩ِ٤ِّۦ﴿ :ٟمحق ،( ُم٤ميم٤مٟم٧م قمٞمٜمُف وُٓمُف ُمـ ضمٜمس واطمدٍ 1)
ُ
ك  ﴾ََ٘ؽَدۡدَن٩َُٰ إَِِلٰٓ أ ويًٛمَّ

 . ُمْم٤مقمًٗم٤م صمالصمٞم٤ًّم
ويم٤مٟم٧م قمٞمٜمُف  ،وهق ُم٤ميم٤مٟم٧م وم٤مؤه وُٓمف إومم ُمـ ضمٜمس واطمد ،مضاعف رابعيٌّ ( 2)

ۡرُض زِلَۡؾال٫ََا﴿ ،سمٚمٌؾ ،ُمثؾ دُمدم ،وُُٓمف اًمث٤مٟمٞم٦ُم ُمـ ضمٜمس آظمر
َ
ا ويٕمرف اعمٕمتؾ هذ ﴾ُزلۡؾ١َِِج ٱأۡل

 . واًمّمحٞمح ُمـ إومٕم٤مل سم٤مًمرضمقع إمم اعم٤ميض اعمجرد
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  أسئلٌة شفوية

 

 

٫َا ََك٥ٌَِث ﴿ٖم٦م؟ وُم٤م هل اًمتل أؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ُم٤م هل اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمٚم -1 إِجذ
 ؟﴾ُ٪٬َ َٛآن٫َُ٢ِا  

ومٝم٤م واؾمتخِرْج أُمثٚمتٝم٤م ُمـ ؾمقرة اًمٕمٍم. -2  يمؿ ىمًاًم ًمٚمٙمٚمٛم٦م؟ قمرِّ

ه إوًمٞم٦َّم؟ وعم٤م ذا ىمٞمؾ: إٟمف ُأمُّ اًمٕمٚمقم؟ -3  ُم٤م هق ُمقوقع قمٚمؿ اًمٍمف وصمٛمرشمف وُمقادُّ

ذا مل هيتؿ أهؾ اًمٍمف سم٤محلرف وآؾمؿ ُم٤م اًمٗمرق سملم اًمٍمف واًمتٍميػ؟ وعم٤م -4

 اهتامَُمٝمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ؟

ف يُمالًّ ُمـ اعمجرد واعمزيد ُمـ اًمثالصمل واًمرسم٤مقمل واخلامد ُمع اًمتٓمٌٞمؼ قمغم  -5 قمرِّ

 أُمثٚمتٝم٤م.

 ُم٤م ُمٕمٜمك طمروف اًمزي٤مدة؟ ويمؿ هل؟ ويمٞمػ متٞمُِّز سملم احلروف إصٚمٞم٦م واًمزائدة؟ -6

؟ ويمؿ طمروًم٤م ومٞمف؟ ويمٞمػ ُيق -7 َزُن سمف اًمرسم٤مقملُّ واخلامدُّ ُمـ ُم٤م هق اعمٞمزان اًمٍمذمُّ

 اًمٙمٚمامت؟

 ُم٤م  اًمٗمرق سملم اًمّمحٞمح واًم٤ًممل وسملم اعمٕمتؾ واًمٜم٤مىمص، وُم٤م هق اعمْم٤مقمػ؟ -8

 

 حٕاٌز حٕه  زٔع ا ودوٛ
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  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ن ُمٜمٝم٤م مُجاًل ُمٗمٞمدَُمٞمِّز أىم٤ًمم اًمٗمٕمؾ ضم٤مُمًدا وُمتٍموًم٤م ذم اًمٙمٚمامت أ (1)  -:ةً شمٞم٦م، ويَمقِّ

      قمٌد -6  ٌَّذا طَم -5  ظَمَدَع -4  ًَمٞمَس  -3  سمئس  -2  يٜمٔمرون   -1  

ك -7   ًَ  قؿِمُؽ.يُ  -10    اَدقَمقْ  -9   َدقُمْقا  -8  قَم

ُمــ اًمّمـحٞمح واعمٕمتـؾ واعمٝمٛمـقز واعمْمـ٤مقمػ واًمٚمٗمٞمـػ ذم  اذيمر أىم٤ًمم اًمٙمٚمٛم٦م (2)

 -اًمٙمٚمامت اًمت٤مًمٞم٦م، وُصْغ ُمٜمٝم٤م مُجَاًل ُمٗمٞمدًة:

  َوطْمٌل  -3 ىمرأُت  -2 اوَٛمَحؾَّ  -1

 يمَت٥َم  -6 َٟمْٓمقي -5 ُاذيمروا -4

ٌَلْم  -8 وَمَرْرُت  -7  ظم٤مف -9 داِئ

 ُيَقؾْمِقُس  -12 وُمْزشُمؿْ  -11 طَمّْمَحَص  -10 

ذم اًمتدري٥م اًمث٤مّن وَُمٞمِّْز طمروومٝم٤م إصٚمٞم٦م قمــ اعمزيـدة  سملمِّ وزن يمِؾ يمٚمٛم٦م ِم٤م ؾمٌؼ (3)

َلـ٤م،  ،إن يم٤مٟم٧م ، زيـدت الٛمـزُة أوَّ : وزهن٤م اوِْمَٕمَٚمـؾَّ قمغم همرار اعمث٤مل أيت: اِْوَٛمَحؾَّ

واًمالُم آظمَره٤م، واحلروف إصٚمٞم٦م: َوْٛمَحَؾ قمغم و زن وَمْٕمَٚمـَؾ سمتٙمـرار اًمـالم، ومــ 

ح سم٤مىمَل اْوَٛمَحؾَّ ومِٕمٌؾ ُم٤مٍض رسم٤مقملٌّ ُمزيٌد ومٞم  اًمٙمٚمامت. ف، وهٙمذا ووِّ

اًمٙمٚمامت اعمذيمقرة ذم اًمتدري٥م اًمث٤مّن اؾمتخِرْج ُمٕم٤مٟمَٞمٝمـ٤م ُمــ أطمـد اعمٕمـ٤مضمؿ اًمتـل  (4)

قمٜمدك، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، أو اًم٘م٤مُمقس اًمقطمٞمد أو اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، سمرّد يمؾ يمٚمٛمـ٦م إمم 

طمروومِٝم٤م إصٚمٞم٦م سمتجريده٤م قمـ اًمزائدة، وم٤مسْمح٨ْم قمـ ا عمٕم٤مّن اًمـقاردة ًمٚمٙمٚمـامت، 

 ـمريؼ اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م. ايمُت٥مر اؾمؿ اعمٕمجؿ، و واذيم
 

F F F 
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 الباب األّل يف أبئة الفعل

اًمثالصمل  -3شمٍميٗم٤مت إومٕم٤مل  -2أىم٤ًمم اًمٗمٕمؾ  -1 :وهذا اًم٤ٌمب يتْمٛمـ قمنمة أُمقر

اًمرسم٤مقمل  -6اًمثالصمل اعمزيد سمدون مهزة وصؾ  -5اًمثالصمل اعمزيد ُمع مهزة وصؾ  -4اعمجرد 

ىمًامن ًمٚمٗمٕمؾ وِصالت  -9اإلحل٤مق واعمٚمح٘م٤مت ُمـ إومٕم٤مل  -8ف اًمرسم٤مقمل اعمزيد ومٞم -7اعمجرد 

 . أؾمامء إومٕم٤مل -10إومٕم٤مل 

 أقضاو الفعل -1
ُ ﴿ :ٟمحق ،اًمٗمٕمؾ إن دل قمغم زُمـ ذاه٥م ومٝمق اعم٤ميض ىمٌقل  :وًمف قمالُمت٤من ﴾َنَػَق ٱَّللذ

ۡخ٫َا َٛا١َۡج ﴿ :ٟمحق ،شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م اًم٤ًميمٜم٦م َٓ ا َوَى َز٣ۡ ﴿ :ٟمحق ،وىمٌقل شم٤مء اًمٗم٤مقمؾ ﴾٥َ٢َ٘ذ
َو ي٬َۡم ۖٓ ﴿ ﴾َۡلِۡرَج   ۡٓ ۡو َب

َ
 . ﴾َۡلِۡرُج ي٤ً٬َۡا أ

ُ ََيُۡس٣﴿ :ٟمحق ،وإن دل قمغم زُمـ ُمقضمقد أو آت ومٝمق اعمْم٤مرع ك  ﴾َوٱَّللذ ويًٛمَّ

و ذم  ،ٕٟمف ُيِْمٌُِف اؾمَؿ اًمٗم٤مقمؾ وُيَْم٤مِرقُمف ذم احلريم٤مت واًمًٙمٜم٤مت وقمدد احلروف ،ُمْم٤مرقًم٤م

وهل  ،ُمـ أطمرف اعمْم٤مَرقم٦م ن يتّمؾ سمف رءٌ أ :وًمف قمالُمت٤من ،صالطمٞمتف ًمٚمح٤مل وآؾمت٘م٤ٌمل

 :وأن ي٘مٌؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٜمقاص٥م واجلقازم واًمًلم وؾمقف ٟمحق ،ـَ ـْشَمٞم أَ  :أرسمٕم٦م َيٛمٕمٝم٤م ىمقًمؽ

ام  َنَِٰضػ  ﴿ َٓ ٌَ  َٰ
يَم٦َُٰ ِِف ٬ُ٢ُٛبُِس٣ۡ  ﴿ ﴾٦َ١ ٧ذۡهِبَ لََعَ ا يَۡػُع٠ِ ٱۡۡلِ ُ ﴿ ﴾َول٥َذ خَِشُػِّنٓ إِن َكآَء ٱَّللذ ـَ
َِٰبِ  ۖٓ ﴿ ﴾١٠٢ي٦َ ٦َ٤ِ ٱ١صذ ٓ ُس٣ۡ َرّبِ

ُِٙؽ ١َ ٖۡ َخ ـۡ
َ
٬َۡف أ  .﴾ـَ

ُشۡػ ﴿ :ٟمحق ،وإن دل قمغم ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ ُمـ اعمخ٤مـَم٥م سمٕمد زُمـ اًمتٙمٚمؿ ومٝمق إُمر ـۡ َوٱ
ِب ﴿ :ٟمحق ،وقمالُمتُف ىمٌقل ي٤مء اعمخ٤مـم٦ٌم ُمع اًمدًٓم٦م قمغم اًمٓمٚم٥م سمّمٞمٖمتف ﴾َوٱۡرََتِب َ٘لُُكِ َوٱۡۡشَ

 . ٤م ُمـ ٓم إُمروُيِمؽمط أن يٙمقن ظم٤مًمٞمً  ﴾َوَّٛؽِي َخۡي٨ٗا  
ٌْٜمِٞم٤ًّم  ،ويُمؾٌّ ُمـ اعم٤ميض واعمْم٤مرع إُم٤م أن ُيٕمٚمؿ وم٤مقمُٚمُف أو ٓ ك ُمٕمٚمقًُم٤م وَُم وإول يًٛمَّ

ۡو ُٛخ٠َِ ﴿ :ٟمحق ،واًمث٤مّن جمٝمقًٓ وَُمٌٜمٞم٤ًّم ًمٚمٛمٗمٕمقل ،ًمٚمٗم٤مقمؾ
َ
اَت أ َ٘إِي٦ْ ٤ذ

َ
ن ﴿ ﴾أ

َ
ُِٙؽ أ ٖۡ َ ََل َح إِنذ ٱَّللذ

َك ة٩ِِۦ دَّ اًمٗم٤مقمؾوم٤مًمٗمٕمؾ اعمجٝمقل هق اًمذي حُي  ﴾يُۡۡشَ ًَ دُّ َُم ًُ  َي
ٍ
إُم٤م  ،ذف وم٤مقمُٚمُف وُيًٜمَُد إمم رء
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نَس٦َُٰ ﴿ :ٟمحق،أو ٕٟمف ُمٕمٚمقٌم سَمَدِهٞم٤ًّم ﴾٬ُ٧دَِي َي٬٥ََُٰسٰٓ ﴿ :ٟمحق ،ًمٚمجٝمؾ سم٤مًمٗم٤مقمؾ َٚ ٱۡۡلِ أو  ﴾ُع٢ِ

أو ًمتح٘مػمه أو  ،أو ًمٚمخقف قمغم اًمٗم٤مقمؾ أو ُمٜمف ،يُمِنَ اًمُزضَم٤مج :ٟمحق ،ًمإلَي٤مز وآظمتّم٤مر

 . أو همػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب ،ُمف قمغم اًم٤ًمُمعأو إلهب٤م ،ًمتٕمٔمٞمٛمف
 ،اِْذَه٥ْم َوايْمُت٥ْم  :ٟمحق ،وإُمر ذم اًمقاىمع ٓ يٙمقن إٓ عمخ٤مـم٥ٍم ُمٕمٚمقم سمٖمػم ٓم إُمر

ك أطمٞم٤مًٟم٤م سم٤مُٕمر ُمْم٤مرقم٦ٌم جمزوُم٦ٌم ذم احل٘مٞم٘م٦م إٓ  ،وشمٙمقن ُمع ٓم إُمر ،وسم٘مٞم٦م اًمّمٞمغ اًمتل شمًٛمَّ

ۖٓ  َِلَ ﴿ :ٟمحق ،أن هذه اًمالم ُمٙمًقرٌة عمٕمٜمك اًمٓمٚم٥م  ،واًمالم اعمٗمتقطم٦م شم١ميمد اعمًت٘مٌَؾ  ﴾ْػُ  َربذ٩ُ

٨ََ٢ا﴿ :ٟمحق ـُ  ﴾إ٧ذا نَل٨َُُْصُ ُر

َٝ ﴿ :ٟمحق ،صمؿ اعم٤ميض أو اعمْم٤مرع إن دل قمغم صمٌقت ومٕمٍؾ ومٛمث٧ٌم ٠ََٓ َربُّ َٗ َذ يْ َٞ﴾ ﴿ ٦َُِٓ١
 ْ ُؽوا َٙ ِي٦َ َز ٦ُِ٢  ﴿ ﴾ٱَّلذ ۡٓ ٣َُ٢ ٤َا ُُنِِۡف َو٤َا ُج ۡٓ  ﴿ ﴾َت

َ
ُّ ٱأۡل  :ٟمحق ،وإٓ ومٛمٜمٗمل ﴾ۡمُؽ َُك٩ُُِّۖإَوََل٩ِۡ يُؽَۡس

ا﴿ ﴾٤َا٤َاح٬ُْا َو٤َا ُٛخ٬ُ٢ِْا﴿ ًٓ ْٙ ا َوََل َج ِِسْ ََضًّ ْٙ ُٝ نِلَ ْم٢ِ
َ
٬ْ٥َُ٢َن َ٘خِيْلً ﴿ ﴾ََل أ ِْ  ﴾َوََل ُح

َق َوََل ﴿ :ٟمحق ،قمغم اعم٤ميض واعمْم٤مرعش ٓ»أو ش ُم٤م»وًمتح٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل شمدظمؾ  َ٘ل َنػذ
تَثَ ﴿ . ٓ ىمٚم٧ُم ؿِمْٕمًرا سمٕمده٤م ﴾َنّلذ  َٜ َٓ  ُ٪٬َ  ﴿ ﴾ََ٘ل اْرَخَط٣َ ا١ْ

َٝ إَِلذ ِ ٣َُ٢ ُس٬ُ٨َد َرّب ۡٓ إ٧ِذا ََل ﴿ ﴾َو٤َا َح
ُّ أْسَؽ ال٥ُْْه٢ِِطْيَ  ٓدري٧َم  :ٟمحق ،قمغم اعم٤ميضش ٓ»وىمد ُيِمؽمط اًمتٙمرار قمٜمدُم٤م شمدظمؾ  ﴾٧ُِييْ

ْٞمٜم٤َم ،َوٓشمٚمقَت  ىْمٜم٤َم َوٓ َصٚمَّ  :ٟمحق ،ؿم٤مئع ُُمٓمَّرد وم٢مٟمفُ  ،قمغم اعمْم٤مرعش ُم٤م»سمخالف دظمقل  ،ٓ شَمَّمدَّ

٦ِ ٱل٬َ٫َۡىٰٓ ﴿ َْ  ُٚ ٍِ ْ ةُِس٣ۡ َرّبِ ﴿ ﴾٣َو٤َا ي٨َ تَُؤا ۡٓ ٢َي٩ِۡ إَِلذ ﴿ ﴾٠ُۡٛ ٤َا َح َْ حَۡج 
َ
ٍء خ ٤َا حََؼُر ٦٤ِ ََشۡ

ٱلؽذ٤ِي٣ِ  َٞ ٢َۡخ٩ُ  َٓ  ،واؾْمُٛمَٝم٤م وٛمػُم اًمِم٠منِ  ،يٙمقن اعمْم٤مرع ظمؼًما ل٤مش ًمٞمس»وإذا دظمٚم٧م قمٚمٞمف  ﴾٤٢َس

َث سمِٙمؾ ُم٤م ؾمٛمع : -اهلل  رْحف-يم٘مقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  َٚمُؿ َرضُمٌؾ طَمدَّ ًْ  . ًَمٞمَْس َي
 ،ُم٤مٍض وُمْم٤مرٌع وأُمرٌ  :وم٤محل٤مصؾ أن اًمٗمٕمؾ سم٤مقمت٤ٌمر اًمزُمـ يٜم٘مًؿ إمم صمٚمث٦م أىم٤ًمم

وسم٤مقمت٤ٌمر اًمقىمقع وقمدُمِف إمم  ،ُمٕمٚمقم وجمٝمقل :وسم٤مقمت٤ٌمر ُمٕمروم٦م اًمٗم٤مقمؾ وقمدُمٝم٤م إمم ىمًٛملم

٧ٌٌَم َوَُمٜمِْٗملٌّ  :ىمًٛملم وسم٤مقمت٤ٌمر قمدد  ،ضم٤مُمد وُمتٍمف :وقمدُمف إمم ىمًٛملموسم٤مقمت٤ٌمر اًمتٖمػمُّ  ،ُُمْث

رسم٤مقمل  ،رسم٤مقمل جمرد ،صمالصمل ُمزيد ،صمالصمل جمرد :احلروف إصٚمٞم٦م واًمزائدة إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم

 . وىمد ؾمٌؼ مجٞمع هذه إىم٤ًمم ،ُمزيد
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  أسئلٌة شفوية

 

 

ُم٤م هل إُمقر اًمٕمنمة ا ًمتل ؾمـُتذيمر ذم اًمٌـ٤مب إول؟ وُمـ٤م هـل أىمًـ٤مم اًمٗمٕمـؾ  -1

 سم٤مقمت٤ٌمرات ُخ٦ًم؟

ًٌَتـ٤م  -2 حٝم٤م ِوٛمـ أُمثٚمتٝم٤م ُم٤موًٞم٤م ُمٕمٚمقًُم٤م وحمٝمـقًٓ، ُُمْث يَمْؿ قمالُم٦ًم ًمٚمٗمٕمؾ اعم٤ميض؟ ووِّ

 وُمٜمٗمٞم٤ًّم.

٤م هقا اعمْم٤مرع وعم٤م يًّٛمك ُمْم٤مرقًم٤م؟ ويمؿ قمالُم٦ًم ًمف؟ اذطمٝم٤م ُمع أُمثٚمتٝمـ٤م صمالصمًٞمـ٤م ُم -3

 وٌرسَم٤مقمًٞم٤م، جمرًدا وُمزيًدا.

 عم٤مذا ُيٌٜمك اًمٗمٕمُؾ جمٝمقًٓ وًمٚمٛمٗمٕمقِل؟ ُاذيمر ؾمٌٕم٦م وضمقهف ُمع أُمثٚمتٝم٤م. -4

ُم٤م هق إُمر ذم اًمقاىمع؟ ويمٞمػ مُتٞمُِّز سملم اًمالم اعمٙمًقرة واعمٗمتقطم٦م ومهـ٤م شمـدظمالن  -5

 ؾ؟قمغم اًمٗمٕم

 قمغم اعمْم٤مرع؟ش ُم٤م»قمغم اعم٤ميض ًمَتجٕمٚمف ُمٜمٗمٞم٤ًّم؟ أو شمدظمؾ  شٓ»هؾ شمدظمؾ  -6

 ٕيِّ همرض ُاؾْمُتِمِٝمد سمِ٘مقل اإلُم٤مم ُم٤مًمٍؽ؟ وُم٤م اعمراد سم٘مقًمف؟ -7



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

 البإلم اتٔه   ينمٍٗٛ ال  ن — 20— 

 

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ِل إومٕم٤مل اعمٕمرووم٦م ومٞمام ي٠ميت أومٕمـ٤مًٓ جمٝمقًمـ٦ًم ُمـع سمٞمـ٤من ؾمـ٥ٌم إظمٗمـ٤مء اًمٗم٤مقمـؾ  -1 طَمقِّ

 :واعمجٝمقًم٦َم ُمٕمرووم٦ًم صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجٍؾ ُمـ قمٜمدك

َتِدْي هِب٤م اًمٜم٤مُس  ۡؽَءاَن  ﴿ُأُِمْرَٟم٤م سمِتالوٍة هَيْ ُٜ ح٬َُ٢ۡاْ ٱ١ۡ
َ
ۡن خ
َ
ٱۡ٪َخدَػىَٰ َ٘إِجذ٥َدا َح٫َۡخدِػي  ٦ِ َذ٥َ  َوأ

ِف٩ۦِ   ۡٙ ـْ َدقَمـ٤م إمم ُهـًدى  ،﴾نِلَ ُل َُمـ َصـٜمَع اًمًـٗمٞمٜم٦َم، َُمـ أوطمك اهللُ إمم ٟمقٍح، ومٝمق أوَّ

ٌَُد اهللَ يم٠مّٟمؽ شمراه. شملم، اإلطم٤ًمن أن شَمْٕم  ُيقضَمُر َُمرَّ

 ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:اضِْمَٕمِؾ إومٕم٤مَل اعمثٌت٦َم ومٞمام ي٠ميت ُمٜمٗمٞم٦ًَّم، واعمٜمٗمٞم٦م ُمثٌت٦ًم، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م  -2

قمغم احلّمػم شم٤مرًة وقمغم إرض أظمـَرى، ويمـ٤من  -–ٟم٤مَم رؾمقل اهلل  

ٞمف وٟمَ  عَ مَجَ إذا آَوى إمم ومراؿمف يُمؾَّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم،  ُ  ُ٪د٬َ  ُٛد٠ۡ ﴿ ومٞمٝمام سمٕمـد ُمـ٤م َي٘مـرأ  ٨َم ٗمَ يمٗمَّ ٱَّللذ
َضػٌ 
َ
ـْ  ضمًـده، يٌـدأ هبـام  ﴾أ ذشَملم، وٓ َيْرىُمُد طمتَّك يٛمًح هبام ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُِم واعمٕمقَّ

ُٛمُر سمٕمد  ًْ ٌَؾ ُمـ ضمًده، َيْٗمٕمؾ ذًمؽ صمالَث ُمراٍت، وٓ َي قمغم رأؾمف ووضمٝمف، وُم٤م أىم

 اًمٕمِم٤مء، وَيَْمُع يَده اًمُٞمٛمٜمَك قمغم ظمده إيَٛمـ.

ن ُمٜمـف  -3 ُاٟمُ٘مْؾ يُمؾَّ ومٕمٍؾ ُم٤مٍض ومٞمام ي٠ميت إمَم ومٕمٍؾ ُمْم٤مرٍع، واعمْم٤مرَع إمم ُمـ٤مٍض، ويمـقِّ

 مجاًل ُمٗمٞمدًة:

ـُ أطمًدا، اِْٟمَٗمَجَر اًمٕم٤مملُ قمٚماًم وِصـٜم٤مقم٦ًم، ٓ يدظُمُؾ اجلٜم٦م ىم٤مـمع رطمٍؿ، وٓ يٖمت٤م  ُب اعم١مُم

يَمَتَؿ اًمٕم٤مىمُؾ طمقائَجف، ٓ َيًتقي أصح٤مب اًمٜم٤مر وأصح٤مب اجلٜمـ٦م، اًمٕمٚمـامُء َْحٚمـقا 

ىمـقن سمٞمـٜمٝمؿ ذم اًمٜمٗمـع  ْوا سملم اعمًـٚمؿ وهمـػمه وٓ ُيٗمرِّ ، وظَمدُمقا اًمٜم٤مَس، وؾَمقَّ اًمَٙمؾَّ

٤مد. ًَّ ـُ ذو ٟمٕمٛم٦ٍم ُمـ احلُ  واًمٜمّمٞمح٦م، ٓ ي٠مَُم

F F F 

 



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

  صسٖ إلت اتف إله — 21— 

 
 تصزٓفات األفعال -2

وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر احلروف  ،ىمد قمٚمٛمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ أن اًمٗمٕمؾ ٓ يٙمقن إّٓ صُمالصمٞم٤م أو ُرسم٤مقمٞم٤ًّم

وم٤معم٤ميض  ،صمؿ يمؾ ُمٜمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمر احلروف اًمزائدة إُم٤م جمرد قمٜمٝم٤م أو ُمزيد سمٌمء ُمٜمٝم٤م ،اجلقهري٦م

 . ( يَمؼُمَ 3(َرطِمَؿ )2( ظَمَٚمَؼ )1) :اعمٕمٚمقم ُمـ اًمثالصمل اعمجرد ًمُف أوزان صمالصم٦م
ُؾ » :وأطمٞم٤مًٟم٤م قمغم ٟمحقش َيٜمٍُْمُ »واعمْم٤مرع اعمٕمٚمقم ُمـ إول شم٤مرًة ي٠ميت قمغم وزن  ًِ ش َيْٖم

َيثُِؼ  :ٟمحق ،وىمد ي٠ميت ُمٙمًقر اًمٕملمش حَيَْٛمدُ »وُمـ اًمث٤مّن قمغم ىمٞم٤مس ش ََيَْٕمُؾ »وأظمرى قمغم ُمث٤مل 

٥ُم  ًِ
 . َيْرطُم٥ُم  :ٟمحق ،وُمـ اًمث٤مًم٨م ي٠ميت اعمْم٤مرع ُمْمٛمقَم اًمٕملم وم٘مط .َوحَيْ

ٌَْٕم٨ُم »واعمْم٤مرع اعمجٝمقل ي٠ميت ًمٚمجٛمٞمع قمغم سمِٜمٞم٦م  واعم٤ميض اعمجٝمقل ًمٚمجٛمٞمع قمغم صقرِة ش ُي

 -:وهل هذه ،ومحّمٚم٧م ًمٚمثالصمل اعمجرد ؾمت٦م أسمقابش يُمت٥َِم »

 . هَمَزا َيْٖمُزوْ  ،ىم٤مل يُ٘مقُل  ،َُمدَّ َيُٛمدُّ  ،َأيَمَؾ َي٠ميُمُؾ  ،َٟمٍَمَ َيٜمٍُْمُ  ،َدَرَس َيْدُرُس  :وَمَٕمَؾ َيْٗمُٕمُؾ  -1
ِٚمُس  :َؾ َيْٗمِٕمُؾ وَمٕمَ  -2 ُب  ،ضَمَٚمَس ََيْ  . َوىَمك َيِ٘مْل  ،يَمَٗمك َيْٙمِٗمْل  ،سم٤مَع َيٌِْٞمعُ  ،َضَب َيْيِ
قَمضَّ  ،فَمِٛمَ  َئْمَٛم٠مُ  ،يَمِئ٥َم َيْٙمَئ٥ُم  ،َأِزَف َي٠مَزُف  ،وَمِٝمَؿ َيْٗمَٝمؿُ  ،قَمٚمَِؿ َيْٕمَٚمؿُ  :وَمِٕمَؾ َيْٗمَٕمُؾ  -3

عُ  ،َيَٕمضُّ  ًَ  .ىَمِقَي َيْ٘مَقى ،َه٤مَب هَي٤َمُب  ،َوؾِمَع َي
٠َمرُ  ،وَمَتَح َيْٗمَتُح  ،َذَه٥َم َيْذَه٥ُم  :وَمَٕمَؾ َيْٗمَٕمُؾ  -4 َرقَمك  ،َوَوَع َيَْمعُ  ،ىَمَرَأ َيْ٘مَرأُ  ،ضَم٠َمَر ََيْ

 . َيْرقَمك
ـُ  :وَمُٕمَؾ َيْٗمُٕمُؾ  -5 ًُ ـَ حَيْ ًُ  ،َوُو١َم َيْقُو١مُ  ،َرُؤَف َيْرُؤُف  ،َأُدَب َي٠ْمُدُب  ،يَمُرَم َيْٙمُرمُ  ،طَم

 . هَنَُق َيٜمُْٝمقُ 
 . َوزِمَ َيكِمْ  ،َوِرَث َيِرُث  ،َٟمِٕمَؿ َيٜمِْٕمؿُ  :ْٗمِٕمُؾ وَمِٕمَؾ يَ  -6

 -:وأن ٟمٌلم ًمٙمؿ قمـ اًمتٍميػ ؾمت٦م أؿمٞم٤مء

  . اعمًت٘مٌؾ اعمٜمّمقب -ج  . صٞمغ اعمْم٤مرع -ب .  صٞمغ اعم٤ميض -أ  
 .إُمر ًمٚمٛمخ٤مـم٥م واًمٜمٝمل ًمفُ  -و . اعمْم٤مرع اعم١ميمد -ه . اعمْم٤مرع اعمجزوم -د 
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 صيغ ادلاضي -أ  
وم٤معم٤ميض اعمٕمٚمقم  ،هٞمئتٝم٤م احل٤مصٚم٦م ُمـ شمرشمٞم٥م طمروومٝم٤م وطمريم٤مهت٤م :ٙمٚمٛم٦مُمٕمٜمك صٞمٖم٦م اًم

 :وهل هذه ،وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر إؾمٜم٤مده إمم اًمٗم٤مقمؾ ،يتٍمف إمم أرسمع قمنمة صٞمٖم٦م

ا ،هق َٟمَيَ  ْوا ،مه٤م َٟمَيَ ْت  ،هؿ َٟمَيُ شَم٤م ،هل َٟمَيَ نَ  ،مه٤م َٟمَيَ َـّ َٟمَيْ َت  ،ُه  ،أٟم٧َم َٟمَيْ

مُت٤َم ِت  ،شُمؿْ أٟمتؿ َٟمَيْ  ،أٟمتام َٟمَيْ مُت٤َم ،َأٟم٧ِم ٟمَيْ ُت  ،أٟمتام َٟمَيْ . َأَٟم٤م َٟمَيْ َـّ شُم َـّ َٟمَيْ َٟم٤م ،أٟمتُ ـُ َٟمَيْ  .َٟمْح
اًمقاطمدة  ،صمؿ اًمثالث ًمٚمٖم٤مئ٦ٌم ،اًمقاطمد وم٤معمثٜمَّك وم٤معمجٛمقع ،وم٤مًمّمٞمغ اًمثالث إومم ًمٚمٖم٤مئ٥م

 ،صمؿ اًمثالث ًمٚمٛمخ٤مـم٦ٌم يمذًمؽ ،صمؿ اًمثالث ًمٚمٛمخ٤مـم٥م يمذًمؽ سم٤مًمؽمشمٞم٥م ،وم٤معمثٜم٤مة وم٤معمجٛمققم٦م

ُت ًمٚمٛمتٙمٚمؿ اًمقاطمد َٟم٤م: ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم مجًٕم٤م وشمثٜمٞم٦مً  ،ذيمًرا أو أْٟمـَثك ،وصٞمٖم٦م َٟمَيْ ذيمًرا أو  ،و َٟمَيْ

 . وسمحذف اًمْمامئر اعمٜمٗمِّمٚم٦م أواِئَٚمٝم٤م ويٛمٙمـ ًمؽ أن شمٜمٓمؼ سم٤محلريم٤مت اًمثالث ذم اًمْم٤مد ،ُأٟمَثك

ا ،هق ُٟمٍِمَ :واعم٤ميض اعمجٝمقل ٟمحق ْوا ،مه٤م ُٟمٍِمَ ْت  .ُهؿ ُٟمٍِمُ شَم٤م ،ِهل ُٟمٍِمَ َـّ  ،مه٤م ُٟمٍِمَ ه

نَ  َت  .ُٟمٍِمْ مُت٤َم ،أٟم٧م ُٟمٍِمْ شُمؿْ  ،أٟمتام ُٟمٍِمْ ِت  .أٟمتؿ ُٟمٍِمْ مُت٤م ،َأٟم٧ِم ُٟمٍِمْ َـّ  ،أٟمتام ُٟمٍِمْ شُم َـّ ُٟمٍِمْ أٟم٤م  .أٟمت

ُت  َٟم٤م ،ُٟمٍِمْ ـُ ُٟمٍِمْ  .ٟمح
 -:وهٝمٜم٤م قمدة أُمقر ٓسمد ُمـ آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م

 . وقمٞمٜمٝم٤م يمنة يمام رأيتؿ ،ُيٌٜمل اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض اعمجٝمقل سم٢مقمٓم٤مء وم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م وّٛم٦مً  -1
 :ومٝمق َُمٌٜمِلٌّ قمغم اًمٗمتح٦م ذم ٟمحق ،اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ُيَٕمدُّ ُمـ أصقل اعمٌٜمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمٜمحق -2

 . وُمٌٜملٌّ قمغم اًمْمّٛم٦م ذم اًمّمٞمٖم٦م )ومٕمُٚمْقا( وقمغم اًمًٙمقن ذم اًمٌقاىمل ،َذَهٌَت٤َم ،ذَه٧ٌْم  ،ذه٤ٌم ،ذه٥م
ٌُْقا( وٟمقن اًمٜمًقة ذم )َذهَ  -3 ( وُت واو اجلٛمع ذم )َذَه ـَ َـّ ،شُمؿْ ،شمـُاَم  ،ِت ،َت ،ٌْ وأًمػ  ،شُم

 . يمؾ واطمد ُمـ شمٚمؽ اًمزوائد ُيَٕمؼمَّ سم٤مًمْمٛمػم اعمتّمؾ اعمرومقع :ًمٚمٛمتٙمٚمٛملمش ٟم٤م»و ،اًمتثٜمٞم٦م
٢ََۡ٘ص ٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤ِنَ ﴿ :ٟمحق ،وشمٗمٞمد اًمت٠ميمٞمدش ىمد»شمدظمؾ قمغم اعم٤ميض  -4

َ
 . ﴾َٛۡػ أ

قمٚمٞمف اًمالم اعمٗمردة شمدظمؾ ش ًمقٓ»أو ش ًمق»أو  ،وإذا وىمع اعم٤ميض ضمقاسم٤م ًمٚم٘مًؿ -5

٢َۡي٨َا﴿ :ٟمحق ،اعمٗمتقطم٦م َْ  ُ ۡػ َءاذََؽَك ٱَّللذ َٜ َ١ ِ َفَػحَا  ﴿ ﴾حَٱَّللذ َٙ َ١ ُ ٓ َءال٫ٌَِث إَِلذ ٱَّللذ  ﴾ ل٬َۡ ََكَن ذِي٥َ٫ِا
ۡرُض ﴿

َ
َفَػِت ٱأۡل َٙ ٓۡو  ١ذ َي٣٫ُ ةَِت ۡٓ ِ ٱنلذاَس َب ُّ ٱَّللذ  .﴾َول٬َََۡل َدۡذ

 

 



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

 صٗؼ ا ضإلزع — 23— 

 

 صيغ ادلضارع -ب 
إٓ أٟمف يتٙمقن سمزي٤مدة أطمد  ، ًمٚمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع أيًْم٤م أرسمع قمنمة صٞمٖم٦مً ُمثؾ اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض

 :ٟمحق ،أطمرف اعمْم٤مرقم٦م ذم اسمتداء اعم٤ميض

ُب  سَم٤منِ  ،هق َيْيِ سُمْقنَ  ،مه٤م َيْيِ ُب  .هؿ َيْيِ سَم٤منِ  ،ِهَل شَمْيِ ـَ  ،مه٤م شَمْيِ سْم َـّ َيْيِ أٟم٧َم  .ُه

ُب  سَم٤منِ  ،شَمْيِ سُمْقنَ  ،أٟمتام شَمْيِ سملِْمَ أٟم٧ِم  .أٟمتؿ شَمْيِ سَم٤منِ  ،شَمْيِ ُب  ،أٟمتام شَمْيِ . َأَٟم٤م َأْضِ ـَ سْم َـّ شَمْيِ  ،َأٟمت

ُب  ـُ َٟمْيِ  .ٟمْح
اًمقاطمد وم٤معمثٜمَّك وم٤مجلٛمع: صمؿ اًمثالث ًمٚمٖم٤مئ٦ٌم  ،وم٤مًمّمٞمغ اًمثالث إومم ًمٚمٗم٤مقمؾ اًمٖم٤مئ٥م

يدل قمغم اًمٗم٤مقمؾ ش شميُب »ومٌٜم٤مء  ،صمؿ اًمثالث ًمٚمٛمخ٤مـم٦ٌم ،صمؿ اًمثالث ًمٚمٛمخ٤مـم٥م ،يمذًمؽ

ٌَلْمِ  :ي٘مقم ُم٘م٤مم صمالث ِصَٞمغِ ش شميسم٤من»وسمٜم٤مء  ،اعمخ٤مـم٥م واًمٖم٤مئ٦ٌم اًمٖم٤مئٌَتلْمِ واعمخ٤مـَم

ُب » ،ًمٚمٛمتٙمٚمؿ اًمقاطمد واًمقاطمدةش أِضب»وسمٜمٞم٦م  ،واعمخ٤مـمٌَتلْمِ  ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ُمع اًمٖمػم شمثٜمٞم٦ًم ش وٟمْيِ

 .ذيمًرا وأٟمثك ،ومجٕم٤م
 -:وهل ،وهٝمٜم٤م قمدة أُمقر يٜمٌٖمل أن ٟمٜمٔمر ومٞمٝم٤م

َٛمعُ  :ٟمحق ،ٚمقمطمروف اعمْم٤مرقم٦م ُمٗمتقطم٦م ذم اعمْم٤مرع اعمٕم -1 ًْ َتِٛمعُ  ،َي ًْ إٓ ذم  ،َي

٤م شمْمؿ ذم هذه إسمقاب ،اإلومٕم٤مل واًمتٗمٕمٞمؾ واعمٗم٤مقمٚم٦م واًمٗمٕمٚمٚم٦م :إسمقاب ؾمقاء يم٤من  ،وم٢مهنَّ

٤ٌَمِيعُ  ،ُيَٕمٔمِّؿُ  ،ُيْٙمِرمُ  :ٟمحق ،اعمْم٤مرع ُمٕمٚمقًُم٤م أو جمٝمقًٓ  ٌَْٕمثِرُ  ،ُي  . ُي
ٓ إذا اشمّمٚم٧م سمف ٟمقن اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ُمٕمرٌب قمٜمد اًمٜمح٤مة ُيرومع وُيٜمّم٥ُم وَُيزم إ -2

ـَ  :ٟمحق ،اًمٜمًقة سْم ـَ َوشَمْيِ سْم  .ومٞمٙمقن َُمٌٜمٞم٤ًّم قمغم اًمًٙمقن ،َيْيِ
 -:ٟمحق ،وشُمٗمتح قملم اًمٙمٚمٛم٦م ،شُمْمؿ طمروف اعمْم٤مرقم٦م ذم اعمٌٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل -3

ـَ  ،ُيْٕمَٛمُؾ ُيْٕمَٛماَلِن ُيْٕمَٛمُٚمْقنَ  ْٕمَٛمِٚملْمَ شمُ  ،شُمْٕمَٛمُؾ شُمْٕمَٛماَلِن شُمْٕمَٛمُٚمْقنَ  ،شُمْٕمَٛمُؾ شُمْٕمَٛماَلِن ُيْٕمَٛمْٚم

ـَ   . ُٟمْٕمَٛمُؾ  ،ُأقْمَٛمُؾ  ،شُمْٕمَٛماَلِن شُمْٕمَٛمْٚم
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 ادلستقبل ادلنصوب -ج 
ـْ  ،أن :وهل -وإذا دظمؾ ذم اعمْم٤مرع رء ُمـ ٟمقاص٥م اعمْم٤مرع  ٟمّم٥م  -إذن  ،يَمل ،ًَم

َيٕمَٛمالن  :ويً٘مط ٟمقن اًمرومع ُمـ ،َيْٕمَٛمُؾ َوشَمْٕمَٛمُؾ وأقْمَٛمُؾ وَٟمْٕمَٛمُؾ  :وهل ،أواظمَر اًمّمٞمغ إرسمع

ـَ  :ويٕمٛمٚمقن وشمٕمٛمٚمقن وشَمْٕمَٛمٚملِْم:وٓ أصمر ل٤م ذم اًمّمٞمٖمتلم اعمٌٜمِٞمََّتلم وشمٕمَٛمالن ـَ و شَمْٕمَٛمْٚم  . َيْٕمَٛمْٚم
وأُم٤م أصمر شمٚمؽ احلروف اًمٜم٤مص٦ٌم ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ومٝمق أهن٤م ََتُصُّ  ،هذا يمٚمُُّف ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٗمظُ 

 . اعمْم٤مرَع سمٛمٕمٜمك آؾمت٘م٤ٌمل اعمحض سمٕمد أن يم٤من حُمتِٛمال ًمٚمح٤مل وآؾمت٘م٤ٌمل
 - :سمٕمض اًمٗمقائد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمقاص٥م يٛمٙمـ قمروٝم٤م ظِمالَل اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦موهٜم٤مك 

َتْخَدُم  -1 ًْ  :ٟمحق ،اًمٜم٤مص٦ٌُم إٓ ذم ُم٘م٤مم اًمرضم٤مء واًمٓمٛمع ذم طمّمقل ُم٤م سمٕمده٤مش َأنْ »ٓ شُم

َ َوََل نُۡۡشِكَ ﴿ ُتَػ إَِلذ ٱَّللذ ۡٓ َلذ َج
َ
ِۢ ةَۡح٨َ٨َا َوَبۡح٨َُس٣ۡ خ ٬َآء ـَ ْ إَِِلَٰ ََك٥َِث   ال٬َۡا َٓ ا َوََل َحخذِغَؼ  ٗٔ ة٩ِِۦ َكۡي  َت

  ِ ۡرَباٗبا ٦ِ٤ّ ُدوِن ٱَّللذ
َ
ًيا أ ۡٓ ُي٨َا َب ۡٓ زوا وىمققَمٝم٤م سمٕمد اًمٔمـ وؿِمٌٝمِف أيًْم٤م ﴾َب  :يمام شم٘مقل ،وىمد ضمقَّ

 . يرى ظم٤مًمد أْن ي٤ًمومَر همًدا إمم دهكم
د ُم٤م سمٕمده٤مش َأنَّ »وإن وىمٕم٧م سمٕمد أومٕم٤مل اًمٞم٘ملم واجلزم ومٝمل خمّٗمٗم٦م ُمـ   ،اعمِمددة اًمتل شم١ميمِّ

ُّ إََِل٣ۡ٫ِۡ ٬ََۡٛٗل ﴿ :ٟمحق َلذ يَؽِۡس
َ
ََ٘ل يََؽۡوَن خ

َ
وقَمٚمِْٛم٧ُم َأْن  ،سمٛمٕمٜمك يٕمٚمٛمقن قمغم وضمف اًمٞم٘ملم ﴾أ

ُد اًمْمٞمُػ   . واجلٛمٚم٦ُم سمٕمده ظمؼُمه٤مش َأنَّ »ووٛمػم اًمِم٠من اعمٜمّمقب اؾمؿ  ،أٟمَّفُ  :أي ،ؾَمػَمِ
وهل ذم ٟمٗمل اعمًت٘مٌؾ يم٤مًمًلم وؾمقف ذم  ،طمرف ٟمّم٥م وٟمٗمل واؾمت٘م٤ٌملش ًمـ»و -2

ـْ »وم٢منَّ  ،صم٤ٌمشمفِ إ ُد ٟمٗمَٞمفُ ش ًَم ٬اْ ﴿ :ٟمحق ،َتص اعمْم٤مرَع ًمالؾمت٘م٤ٌمل وشم١ميمِّ ُٜ َٰ ح٨ُِٙ ْ ٱ١ِۡبذ َضِتذ ٦َ١ َت٨َال٬ُا
ا ُُتِت٬َُّن   ُب  ،واًمًلم شم١ميمد اًمققمد واًمققمٞمد . ًمـ أىْمُرَب اعمٜمَٙمر ُم٤م سم٘مٞم٧ُم طمٞم٤ًّم :وىمقًمؽ ﴾ِم٥ذ وشُمَ٘مرِّ

٣٫ُُ ﴿ :ٟمحق ،وىمققَمُف ذم آؾمت٘م٤ٌمل َٟ ِٙي ٟۡ ُ   ََ٘فَي َيۡهَّلَٰ ٧َاٗرا﴿ ﴾ٱَّللذ ك ؾملَم اًمتٜمٗمٞمس ﴾ـَ  ،وشمًٛمَّ

ۡسًؽا ﴿ :ٟمحق ،إٓ أهن٤م شم١مظمر ُوىمقَع اًمٗمٕمؾ ،ويمذًمؽ ؾمقف
َ
ُ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي أ ٬َۡف يُۡؤِت ٱَّللذ ـَ

ي٥ٗا ِِ ٬َۡف تُۡس ﴿ ﴾َْ ـَ َٝ ﴿ :ٟمحق ،وشمدظمؾ اًمالم قمٚمٞمٝم٤م ﴾٬ُ٢نَ  َٔ َو َٝ َربُّ ي ٍِ ۡٓ ومٗمٞمٝم٤م  ﴾َولََف٬َۡف ُح

يم٠مهن٤م شَمُردُّ اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمزُمـ اًمْمٞمؼ وهق احل٤مل إمم اًمزُمـ اًمقاؾمع  ،ظمػمُمٕمٜمك اًمتًقيػ واًمت٠م

 . وهق آؾمت٘م٤ٌمل
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ويٜمّم٥م  ،يٖمٚم٥م اؾمتٕمامل٤م سمٕمد ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ :طمرف شمٕمٚمٞمؾ واؾمت٘م٤ٌملش يمل»و -3

دظمٚم٧ُم اجل٤مُمٕم٦َم ًمٙمل أدرَس اًمديـ أي  :ٟمحق ،وَيٕمٚمف ذم ُمٕمٜمك اعمّمدر ،اعمْم٤مرَع سم٠مْن ُم٘مدرةٍ 

َٰ ٤َا َ٘احَُس٣ۡ ﴿ :٤ممموىمقًمف شمٕم ،ًمدراؾم٦م اًمديـ ٬ۡاْ لََعَ ـَ
ۡ
ۡيَل حَأ َٟ ِ ١ّ﴾. 

ذم ش إَِذْن شمٗمقَز وشمدظمَؾ اجلٜم٦ّمَ » :يمام شم٘مقل ،طمرف ضمقاب وٟمّم٥م واؾْمت٘م٤ٌملش إذن»و -4

ـُ وأقْمَٛمُؾ ص٤محِل٤ًم :ضمقاب ُمـ ىم٤مل  .ؾم٠مْوُِم
 :ذذذشمٍميػ اعمْم٤مرع اعمٜمّمقب

ـْ َيْٗمَٕمَؾ  ـْ َيْٗمَٕمالَ  ،ًَم ـْ َيْٗمَٕمُٚمْقا ،ًَم ـْ شَمْٗمَٕمَؾ  .ًَم ـْ شَمْٗمَٕمالَ  ،ًَم ـَ  ،ًَم ـْ َيْٗمَٕمْٚم ـْ شَمْٗمَٕمَؾ . ًَم ـْ  ،ًَم ًَم

ـْ شَمْٗمَٕمكِمْ  ،شَمْٗمَٕمالَ  ـْ شَمْٗمَٕمَٚمْقا. ًَم ـْ شَمْٗمَٕمالَ  ،ًَم ـَ  ،ًَم ـْ شَمْٗمَٕمْٚم ـْ َأوْمَٕمَؾ  .ًَم ـْ َٟمْٗمَٕمَؾ  ،ًَم  .ًَم
 

 

 ادلضارع اجملزوم -د 
وىمد شمؿ  ،وىمد قمٚمٛمتؿ أن ىمٌقل طمروف اًمٜمّم٥م واجلزم ُمـ قمالُم٤مت اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع

 . وأن أذيمر ُٟمٌَْذًة قمـ طمروف اجلزم ،اًمٗمراغ ُمـ سمٞم٤من طمروف اًمٜمّم٥م
ومٝمل قمٜمد ُم٤م  ،اًمنمـمٞم٦م شإن» ،ٓاًمٜمٝمل ،ٓم إُمر ،عم٤م ،مل:وهل ،طمروف اجلزم ُخ٦ًم

 :أي ،َٟمْدُرُس  ،أْدُرُس  ،شَمْدُرُس  ،يدُرُس  :وهل ،شمدظمؾ قمغم اعمْم٤مرع دمزم اًمّمٞمغ إرسمع

 :وشمً٘مط ٟمقن اإلقمراب ُمـ إوزان ،اعمتٙمٚمٛملم ًمٚمٖم٤مئ٥م واًمٖم٤مئ٦ٌم واعمتٙمٚمؿ اًمقاطمد ومجع

ـَ  :وٓ قمٛمؾ ل٤م رم اًمّمٞمٖمتلم ،شَمْٕمَٛمٚملِْمَ  ،شَمْٕمَٛمُٚمْقنَ  ،َيْٕمَٛمُٚمْقنَ  ،شَمْٕمَٛمالَنِ  ،َيْٕمَٛمالَنِ  ـَ َوشَمْٕمَٛمْٚم  . َيْٕمَٛمَٚم
وأُم٤م أصمر طمروف اجلزم قمغم اعمْم٤مرع ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك  ،وهذا يُمٚمُُّف ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٗمظُ 

 -:ٝمر ذًمؽ ُمـ سملم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦موُمقاىمع آؾمتٕمامل ومًٞمٔم

ٕهنام دمٕمالن اعمْم٤مرع ذم ُمٕمٜمك اعم٤ميض  ،ٞم٤من طمرذم ىمٚم٥ٍم وٟمٗملًٛمَّ شمُ ش عم٤م»و شمل» -1

ۖ  ﴿ ﴾َول٣َۡ َح٥َۡفۡفِِن بََۡشَ  ﴿ :ٟمحق ،اعمٜمٗمل وِي٩ُُ٢
ۡ
ح٣ِۡ٫ِ حَأ

ۡ
ا يَأ ومٝمام ُمِمؽميم٤من ذم ىمٚم٥م اعمْم٤مرع  ،﴾َول٥َذ

 -:ؿمٞم٤مءوخمتٚمٗم٤من ذم أرسمٕم٦م أ ،ُم٤موٞم٤م واعمث٧ٌِم ُمٜمٗمٞم٤م

وآٟم٘مٓم٤مَع ىمٌٚمُف ذم  ،ومٞمحتٛمؾ آؾمتٛمرار إمم احل٤مل ،ًمٚمٜمٗمل اعمٓمٚمؼ شمل»إّن ُمٜمٗملَّ  -أ

و٩َُ٧ۖ﴿ ﴾ل٣َۡ يَِِلۡ َول٣َۡ ي٬َُِلۡ ﴿ :ٟمحق ،اعم٤ميض ُۖ َِ٘ئثَ ي٨َُُصُ وم٢من اًمٜمٗمل ذم أيتلم  ﴾َول٣َۡ حَُس٦ َّلذ
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 صٗؼ ا ضإلزع — 26— 

نَس٦َِٰ ضِ ﴿ :سمخالف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُمًتٛمر دائؿ  ٱۡۡلِ
ََتَٰ لََعَ

َ
ۡ٪ؽِ ل٣َۡ يَُس٦ َكۡي َ٪٠ۡ خ ا  ٔٗ َي ٦َِ٤ّ ٱِلذ

٬ًرا ُٞ ۡؼ ش عم٤م»وقمغم قمٙمس ذًمؽ يمٚمٛم٦م  ،وم٢من اإلٟم٤ًمن مل يٙمـ صمؿ يم٤من وُوضمد واٟم٘مٓمع اًمٕمدم ،﴾٤ذ

ا يَُؼو٬ُٛاْ ﴿ :ٟمحق ،وُيتقىمع صمٌقُت اعمٜمٗملِّ ذم آؾمت٘م٤ٌمل ،وم٢مهن٤م ٓؾمتٛمرار اًمٜمٗمل إمم احل٤مل ذ٥ذ ة٠َ ل
َؼاِب   . وأن ذوىَمٝمؿ اًمٕمذاَب ُمتقىمَّع ذم آؾمت٘م٤ٌمل ،مل يذوىمقه إمم أن :أي ،﴾َْ

ىم٤مرسم٧ُم  :ٟمحق ،وَيقز طمذف جمزوُمٝم٤م ،ٓ يٙمقن إٓ ىمري٤ٌم ُمـ احل٤ملش عم٤ّم»ُمٜمٗمُل  -ب 

 ،شأدظمٚمٝم٤م»سمحذف يمٚمٛم٦م  ،ىم٤مرسم٧م اعمديٜم٦م ص٤ٌمطًم٤م وعم٤م :أو شم٘مقل ،اعمديٜم٦م ص٤ٌمطًم٤م وعم٤َّم أدظُمْٚمٝم٤م

٤ًٌم ُمـ احل٤مل أو سمٕمٞمًدا قمٜمٝم٤م ،ً٘م٤موم٢من ُمٜمٗمٞمَّٝم٤م ذم اعم٤ميض يٙمقن ُمٓمٚم شمل»وقمغم قمٙمس ذًمؽ   ،ىمري

 . وٓ َيقز طمذف جمزوُمٝم٤م ،ومل أطمِي اعمدرؾم٦م ىمٌؾ قم٤مُملم ،مل أدرْس ص٤ٌمطم٤م :ٟمحق
َج ﴿ :ٟمحق ،ىمد شم٘مؽمن سم٠مداة اًمنمط شمل»إنَّ يمٚمٛم٦َم  -ج   ٖۡ ٠ۡ َذ٥َا ة٢َذ َٓ ۡٙ ِإَون ١ذ٣ۡ َت
اَِل٩َُۖ   ـَ  . إْن عم٤ّم دمتٝمد شمٜمدم :قز أن شم٘مقلوم٢مٟمف ٓ َيش عم٤َّم»سمخالف  ،وإن مل دمتٝمد شمٜمَدمْ  ﴾رِ
ٌَُٝم٤م شمل»سمخالف  ،ٓشمّم٤مطم٥م مهزَة آؾمتٗمٝم٤ممش عم٤ّم»إن  -د  ٤م شُمَّم٤مطِم ويٜم٘مٚم٥م اًمٜمٗمل  ،وم٢مهنَّ

ُۖ َخۡيجَۡيِ ﴿ :ٟمحق ،إَي٤مسًم٤م يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمتقسمٞمخ واًمت٘مرير ٠َٓ َّلذ ل٣َۡ ََنۡ
َ
واًمت٘مرير هق ْحؾ  ،﴾خ

 . اعمخ٤مـم٥م قمغم اإلىمرار
َٛۡف٥ُۡخ٣﴿ :حن٬ ،و أو ا١ٙاءوٛػ يٙه٠ ةح٥٫٨ا ةال٬ا

َ
َو ل٣َۡ حَُس٬ُٓ٧٬اْ أ

َ
٣َۡ٢َ٘ يَِفرُيواْ ِِف ﴿ ﴾أ

َ
أ

ۡرِض 
َ
ًطا﴿ ﴾ٱأۡل ۡٙ َؽ َن ۡٞ ٨ُس٣ُ ٱَّّلِ َْ َذ٨َۡۡضُِب 

َ
 . ﴾أ
ش طِملْمَ »و ش إذ»وإٟمام هل سمٛمٕمٜمك  ،اًمداظمٚم٦ُم قمغم اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ًمٞم٧ًم ٟم٤مومٞم٦ًم ضم٤مزُم٦مً ش عم٤م» فائدة:

َٰ ﴿ :ٟمحق ،ضمقد ُأْوٓمَه٤مومت٘متيض مجٚمتلم ُوضمدت صم٤مٟمٞمتٝمام قمٜمد و ٩َُٰ لََعَ ى َٜ ١ۡ
َ
ن َسآَء ٱ١ۡبَِلرُي خ

َ
ٓ أ ا ٥َ٢َ٘ذ

وُمـ اخلٓم٠م إدظم٤مل٤م قمغم  ،طمرف وضمقٍد ًمقضمقدٍ  :وي٘م٤مل ل٤م ،طملم ضم٤مء اًمٌِمػم :وم٤معمٕمٜمك  ﴾وَۡس٩٫ِِۦ

َد عم٤م اضْمتَٝمَ  :سمؾ اًمّمقاب أن ي٘م٤مل ،عَم٤َّم َيتٝمُد ُأيْمِرُْمفُ » :ومال ي٘م٤ملش طملم»اعمْم٤مرع ويراد هب٤م ُمٕمٜمك 

 . ٓ شمًٌِؼ اعمْم٤مرَع إٓ إذا يم٤مٟم٧م ٟم٤مومٞم٦م ضم٤مزُم٦مً ش عَم٤َّم»ٕن يمٚمٛم٦َم  ،أو طملم َيتٝمُد ُأيْمِرُْمفُ  ،َأيْمَرُْمتُفُ 
ث  ٦ِ٤ّ﴿ :ٟمحق ،وٓم إُمر ُيٓمٚم٥م هب٤م إطمداُث ومٕمؾ -2 َٓ ـَ ٚۡ ُذو  خ٩ِۦِ   َِل٨ُِٙ َٓ وهل  ﴾ـَ

ـُ  ،أو صمؿ ،أو اًمٗم٤مء ،ُمٙمًقرٌة إٓ إذا وىمٕم٧م سمٕمد اًمقاو َٙم ًْ ْ ِِل ﴿ :ٟمحق ،ومُت ٢َۡ٘حَۡفخَِشيُت٬ا
ْ ِب  َر٣٫ُۡ ﴿ ﴾َوَۡلُۡؤ٬٨ُ٤ِا َٙ ْ َت ُي٬ا ٜۡ ك َٓم اًمٓمٚم٥م أيًْم٤م ،﴾ُث٣ذ َۡلَ وهل شمدظمؾ قمغم مجٞمع صٞمغ  ،وشمًٛمَّ
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 :ٟمحق ،اعمْم٤مرع اعمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل

 ،ًمُِتْٖمَٗمِرْي  .ًمُِتْٖمَٗمُرْوا ،اًمُِتْٖمَٗمرَ  ،ًمُِتْٖمَٗمْر  .ًمُِٞمْٖمَٗمْرنَ  ،ًمُِتْٖمَٗمَرا ،ًمُِتْٖمَٗمرْ  .ًمُِٞمْٖمَٗمُرْوا ،ًمُِٞمْٖمَٗمَرا ،ًمُِٞمْٖمَٗمرْ 

هُْمَٗمرْ  .ًمُِتْٖمَٗمْرن ،ًمُِتْٖمَٗمَرا  .ًمِٜمُْٖمَٗمرْ  ،ِٕ
ًمَِٞمّْمَٗمْح : ٟمحق ،ويمذًمؽ شمدظمؾ هل قمغم همػم صٞمغ اعمخ٤مـم٥م ُمـ اعمْم٤مرع اعمٕمٚمقم

،    ًمَِتّْمَٗمَح٤م    ًمَِتّْمَٗمْح     ،ًمَِٞمّْمَٗمُحْقا   ًمَِٞمّْمَٗمَح٤م  ـَ َْصَٗمْح    ًمَِٞمّْمَٗمْح  . ًمِٜمَّْمَٗمْح     ،ِٕ
ٕن ُمٕمٜمك  ،وأُم٤م صٞمغ اخلٓم٤مب ُمـ اعمْم٤مرع اعمٌٜمل ًمٚمٗم٤مقمؾ ومٝمل ُُمًتٖمٜمٞم٦م قمـ ٓم اًمٓمٚم٥م

ٞ ا،اىِْمَرأْ  :ٟمحق ،اًمٓمٚم٥م يتقًمد ومٞمٝم٤م سمٜمٗمس هٞمئتٝم٤م اخل٤مص٦م يمام ؾمٞم٠ميت ـمريؼ صٞم٤مهمتف  .اىِْمَرُؤْوا ، ِاَّْس 

 .اىِْمَرْأنَ  ،اىِْمَرَءا ،اىِْمَرِئْل 
ُمٕمٚمقًُم٤م يم٤من اعمْم٤مرع أو  ،اعمْم٤مرع اًمٜم٤مهٞم٦م َتتص سم٤مًمدظمقل قمغم مجٞمع صٞمغش ٓ»و  -3

َٝ َوََل ﴿ :ٟمحق ،ودمٕمٚمف ًمٓمٚم٥م اًمؽمك ذم آؾمت٘م٤ٌمل ،جمٝمقًٓ  ١٬ُ٢ًَث إَِِلَٰ ُخ٨ُِٜ ٖۡ ٠َۡٓ يََػَك ٤َ َوََل ََتۡ
 ًِ ٫َا ُُكذ ٱ١ۡبَۡف ٍۡ  :ذذذوشمٍميػ صٞمغ اًمٜمٝمل هٙمذا ﴾حَبُۡف

ا ،ٓ َيٜمٍُْمْ  ْوا ،ٓ َيٜمٍُْمَ نَ  ،ٓ شمٜمٍُما ،ٓ شمٜمٍُمْ  .ٓ َيٜمٍُْمُ ا ،ٓ شَمٜمٍُْمْ  .ٓ يٜمٍُمْ  ،ٓ شَمٜمٍُْمَ

ْوا ْي  .ٓ شَمٜمٍُْمُ ا ،ٓ شَمٜمٍُْمِ نَ  ،ٓ شَمٜمٍُْمَ  .ٓ َٟمٜمٍُْمْ  ،َٓأْٟمٍُمْ  .ٓ شَمٜمٍُْمْ
ًٕم٤م ،وصٞمغ اخلٓم٤مب اعمخٓمقـم٦م هل صٞمغ اًمٜمٝمل ذم اًمقاىمع  .واًم٤ٌمىمل يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٜمٝمل شمقؾمُّ

ُّمٝمام سمٛمٕمٜمك  ،ُمْم٤مرقملماًمنمـمٞم٦ُم شمدظمؾ قمغم اًمٗمٕمٚملم ودمزُمٝمام إذا يم٤مٟم٤م ش إنْ  -4 وَتّمِّ

ۡؽ ل٣٫َُ﴿ :ٟمحق ،آؾمت٘م٤ٌمل َٙ ٖۡ ْ ُح وهُ ﴿ :ٟمحق ،اًمٜم٤مومٞم٦مش ٓ»وىمد شم٘مؽمن ب  ،﴾إِن يَجخ٬٫َُا إَِلذ ح٨َُُصُ
 ُ هُ ٱَّللذ ۡػ ٧ََُصَ َٜ  ،اًمنمـمٞم٦م ،شإن»ويمذا دمزم اًمٗمٕمٚملمِ ِ اعمْم٤مرقملم يمؾُّ يمٚمٛم٦م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك  ،﴾َذ

٣ُ ﴿ :ٟمحق ۡح٥َ٨َا حَُس٬ُ٧٬اْ يُۡػرِكسُّ
َ
٬ٗٓءا ُُيَۡؾ ة٩ِِۦ﴿ ،﴾ٱل٬٥َُۡۡت  خ ـُ  ٠ۡ٥َ ۡٓ ٬ُ٢َٓاْ ٦ۡ٤ِ ﴿ ،﴾٦٤َ َح ۡٙ َو٤َا َت

  ُ ٩ُ٥َۡ٢ ٱَّللذ ۡٓ ـْ ظَمػْمَ اًمٜم٤مِس. ومخٛم٦ًم ُمـ أدوات اًمنمط دمزم ومٕمٚملِم  ﴾َعرۡي  َح وُمتك شمٜمٗمِع اًمٜم٤مَس شمٙم

، وُمتك. ـَ ، وُم٤م، وأْي ـْ  ُُمْم٤مِرقملِم: إْن، وَُم

َ  ﴿ :ٟمحق ،ط اًمالموإذا دظمؾ اجل٤مزم قمغم اعمْم٤مرع اعمٜم٘مقص شمً٘م ل٥َذا ﴿ ﴾َول٣َۡ ََيَۡق إَِلذ ٱَّللذ
َمَؽهُۖ
َ
ِو ٤َآ أ ٜۡ ۖٓ  ﴿ ﴾َح َس ﴿ ﴾َوَۡلَۡػُ  َربذ٩ُ

ۡ
ََٙۢة﴿ ﴾ََ٘ل حَأ ِ آن ٌَ ۡب  َّٓؼِ ث  ٨ِ٤ُّس٣ۡ ُج َٙ ِ آن ٌَ  ٦َْ  ُٗ ۡٓ  ﴾إِن جذ

وهل اًمٜمقاص٥م إرسمع واًمًلم  ،طمروف آؾمت٘م٤ٌمل صمالصم٦م قمنم سم٤مٓؾمت٘مراء فائدة:
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وهؾ  ،وٟمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م واخلٗمٞمٗم٦م ،إُمر وٓ اًمٜم٤مهٞم٦م وإن اًمنمـمٞم٦ُم وإذُم٤موؾمقف وٓم 

َمًَٰل ﴿ :ٟمحق ،آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م ْۡ
َ
ۡعََسِي٦َ أ

َ
وىمد ُمرت أُمثٚم٦م اًمٌ٘مٞم٦م وأن ي٠ميت  ،﴾َ٪٠ۡ ٧ُجَّتُِئُس٣ ةِٱأۡل

 . ذيمُر ٟمقّن اًمت٠ميمٞمد
 

 

د -ه    ادلضارع ادلؤكَّ
ۡهَتثِ﴿ :ٟمحق ،ُم١ميمًدا وشمدظمؾ اًمالم اعمٗمتقطم٦م قمغم اعمْم٤مرع ًمتجٕمٚمف ُٓ  ةِٱ١ۡ

ُ
إهن٤م  :ىمٞمؾ ،﴾َِل٬٨َُٓأ

إهن٤م ٓ متحض  :واًمّمحٞمح ىمقل اًمٙمقومٞملم ،متحض اعمْم٤مرع ودمٕمٚمف ظم٤مًمًّم٤م ًمٚمح٤مض ُمـ إزُمٜم٦م

سمؾ َيقز أن شمدظمؾ قمٚمٞمف وهق ُمًت٘مٌٌؾ سمٍميح قمالُم٦م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،اعمْم٤مرع ًمٚمح٤مل

﴿ َٝ َٝ َربُّ ي ٍِ ۡٓ َٝ ََلَۡطُس٣ُ ةَح٣ۡ٫َُ٨ۡ ي٬ََۡم ٱ١َِٜۡح٥ََٰثِ ﴿ :حقٟم ،أو سمدوٟمفِ  ،﴾َولََف٬َۡف ُح إِّّنِ ﴿ ﴾إِنذ َربذ
ن حَۡؼَ٪ُت٬اْ ة٩ِِۦ

َ
  ﴾ََلَۡطُؾ٧ُِِنٓ أ

وىمد اضمتٛمٕمت٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وشمٚمحؼ ُمٕمٝم٤م سم٠مظمره اًمٜمقن اعمث٘مٚم٦م أو اعمخٗمٗم٦م ًمٚمت٠ميمٞمد

ِؽِي٦َ ﴿ َٰٖ ٧ٗ٬ا ٦َِ٤ّ ٱ١صذ
ُٟ  ﴾١َحُۡفَشََنذ َوََلَ

ويٗمتح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ذم اًمّمٞمغ  ،ُمٗمتقطم٦ٌم شمٚمحؼ مجٞمَع صٞمغ اعمًت٘مٌؾواًمٜمقن اعمث٘مٚم٦م ُمِمددة 

ٌُْٚمَقٟمَُّٙمؿْ  :ٟمحق ،إرسمع ، ًَمٜمَ ْٞمَدنَّ
يَمِ َٕ نَّ اهللُ، ًَمَت٠ْمشمَِٞمٜمَُّٙمْؿ،  وشمٜم٘مٚم٥م أًمػ اًمٜم٤مىمص ذم هذه  ،ًَمَٞمٜمٍُْمَ

َـّ  ،ًَمَٞمْٖمَِملَمَّ  :ٟمحق ،وهل اًمٞم٤مء ،اًمّمقر إمم أصٚمٝم٤م َـّ  ،ٕقْمِٞملَمَّ  ،ًَمَتْحِقَي  . ًَمٜمَْْمِقَي
 ،شمٗمٕمٚمقن ،يٗمٕمٚمقن ،شمٗمٕمالن ،وهل يٗمٕمالن ،وشمً٘مط ٟمقن اًمرومع ُمـ اًمّمٞمغ اخلٛمس

٤ٌَمنِّ  :ٟمحق ،وشمٌ٘مك أًمػ اعمثٜمَّك وشُمٙمن ٟمقن اًمت٠ميمٞمد سمٕمده٤م ،شَمْٗمَٕمِٚملْمَ  ٤ٌَمنِّ  ،ًمَٞمْذَه وشَمً٘مط  ،َوًَمَتْذَه

َـّ ىَمْقًٓ ؾمديدً  :ٟمحق ،وشُمٗمتح اًمٜمقُن اعمِمددُة سمٕمده٤م ،واُو اجلٛمع َـّ أهي٤م  ،ااعم١مُمٜمقن ًمٞم٘مقًُم ٌُ يَم وًمؽَمْ

٤َم اًمٕمٚمامء ،وًَمَت٠ْمُُمُرنَّ سم٤معمٕمروف ،اًمٜم٤مس اًم٘مٓم٤مرَ   اعمٜمٙمر َأهيُّ
ـِ   .َوًَمَتٜمَْٝمُقنَّ قم

َـّ رُمْم٤مَن ي٤م سُمٜمَٞمَّتِْل  :ٟمحق ،وشمٌ٘مك اًمٙمنة ىمٌٚمٝم٤م ،وشمً٘مط ي٤مء اعمخ٤مـم٦ٌم إٓ ذم  ،ًَمَتُّمْقُِم

وشمٌ٘مك واو  ،قمـ اًمٞم٤مء ومتحذف إًمػ اعمٜم٘مٚم٦ٌم ،حيَل  ،يَرى ،يرَى  :ٟمحق ،اًمٜم٤مىمص إًمٗمل

ُونَّ وًَمَتْحَٞملِمَّ  :ٟمحق ،وي٤مء اعمخ٤مـم٦ٌم ُمٙمًقرةً  ،اًمرضم٤مل ُمْمٛمقُم٦مً  َوُقنَّ َوًَمؽَمَ  . ًَمػَمْ
ـَ ومتدظمؾ إًمػ اًمٗم٤مصٚم٦م ومٞمٝم٤م سملم ٟمقن اًمٜمًقة وٟمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م ـَ َوشَمْٗمَٕمْٚم  ،وأُم٤م َيْٗمَٕمْٚم
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ْٚمٜم٤منِّ  :ٟمحق ،ًمئال دمتٛمع اًمٜمقٟم٤مت اًمثالث اعمتقاًمٞم٦م ًِ أْيٜم٤َمنِّ  ،ًَمٞمٖم سم٢مقم٤مدة أًمػ اًمٜم٤مىمص إمم  :ًَمؽَمَ

 . وهل اًمٞم٤مء ،أصٚمٝم٤م
 . واعمراد سم٤مًمٜم٤مىمص إًمٗمل يمٚمٛم٦ٌم آظمره٤م أًمٌػ ُمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ واو أو ي٤مء

 -:شمٍميػ اعمًت٘مٌؾ اعم١ميمد سم٤مًمالم اعمٗمتقطم٦م واًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م

َـّ  َـّ  ،ًَمَٞمْدظُماَلنِّ  ،ًَمَٞمْدظُمَٚم َـّ  ،ًَمَٞمْدظُمُٚم َـّ  ،َٞمْدظُمْٚمٜم٤َمنِّ ًمَ  ،ًَمَتْدظُماَلنِّ  ،ًَمَتْدظُمَٚم  ،ًَمَتْدظُماَلنِّ  ،ًَمَتْدظُمَٚم

َـّ  ِـّ  ،ًَمَتْدظُمُٚم
َـّ  ،ًَمَتْدظُمْٚمٜم٤َمنِّ  ،ًَمَتْدظُماَلنِّ  ،ًَمَتْدظُمٚمِ َْدظُمَٚم َـّ  ،َٕ  . ًَمٜمَْدظُمَٚم

ف اعمجٝمقل قمغم هذ إؾمٚمقب  . وسِّ
 . وومٞمام قمدا ذًمؽ ُمٗمتقطم٦م ،وم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م سمٕمد إًمػ ُمٙمًقةٌ 

د هبام إٓ ومٕمُؾ  َـّ أنَّ اهللَ ؿمديُد اًْمِٕمَ٘م٤مِب  :ٟمحق ،إُمروٓ ي١ميمَّ  :ٟمحق ،وومٕمُؾ اًمٜمٝمل ،اقْمَٚمُٛم

جُْخ٣ْ ُمْف٬ْ٥ُِ٢نَ ﴿
َ
ْْجَِْٓيَ ﴿ :ٟمحق ،واًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع اعمث٧ٌم ،﴾ََ٘ل َت٬ْ٥ُُت٦ذ إَلذ َوخ

َ
٬ِْٕي٨َذ٣ْ٫ُ أ

ُ
 ﴾َوأل

َُ ﴿ :ٟمحق ،واعمْم٤مرع اعمٜمٗملُّ  ِي٦َ  ْ ِ٘ۡخ٨َٗث َلذ حُِهيََبذ ٱَّلذ ٬ا ُٜ ٗث  َوٱتذ ْ ٨٤ُِس٣ۡ َعآنذ واعمْم٤مرع  ﴾٬٥َُ٢ا

٬ٍَۡٛم ِعَيا٧َٗث ﴿ :ٟمحق ،اًمنمـمٞم٦م اعم١ميمدة سمام اًمزائدةش إن»اًمقاىمع ذـًم٤م سمٕمد  ا ََتَاَذ٦ذ ٦٤ِ  ِإَو٤ذ
٬َآٍء   ـَ  َٰ ِ  ﴿ ﴾َ٘ٱۢنتِۡؼ إََِل٣ۡ٫ِۡ لََعَ خَِٓۡؼ ةِٱَّللذ ـۡ ۡيَط٦َِٰ ٧َۡؾغَ َ٘ٱ َٝ ٦َ٤ِ ٱللذ ا يزَنََد٨ذ اًمقاىمع واعمْم٤مرع  ﴾ِإَو٤ذ

زِيَػ٧ذُس٣ۡ  ﴿ :ٟمحق ،ضمقاَب ذطٍ 
َ
ۡؽُت٣ۡ أَل َٟ ؿٍ  ﴾١َه٦ِ َك ًَ  ،واعمْم٤مرع اعمث٧ٌم اًمقاىمع ضمقاَب ىَم

ۡنَج٥ََُٰس٣﴿ :ٟمحق
َ
ِزيَػنذ أ

َ
ِ أَل وُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ  ،وشم٠ميمٞمد هذه اًمّمقرة إظمػمة واضم٥م ﴾حَٱَّللذ

 .اًمّمقر اعمت٘مدُم٦م ومت٠ميمٞمدُه ضم٤مئز
د  ،ُُيٚمِّص اًمٗمٕمؾ عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤منوىمد قمٚمٛم٧َم ِم٤م ذيمرٟم٤م أن يمالَّ ُمـ اًمٜمقٟملم  ومال يقيمَّ

 هبام اعم٤ميض ُُمٓمٚمً٘م٤م.

واًمٜمقن اخلٗمٞمٗم٦م ؾم٤ميمٜم٦ٌم شمدظمؾ قمغم َيْٗمَٕمُؾ وَيْٗمَٕمُٚمْقَن وشَمْٗمَٕمُؾ )ًمٚمٖم٤مئ٦ٌم واعمخ٤مـم٥م( وشمٗمٕمٚمقن 

 :ٟمحق ،وسم٤مىمل أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمثُؾ اًمث٘مٞمٚم٦م ،وشمٗمٕمٚملم وأومٕمؾ وٟمٗمٕمؾ

ـْ  َٗمَٕم ًْ ـْ  ،ًَمَٞم َٗمُٕم ًْ ـْ  ،ًَمَٞم َٗمَٕم ًْ ـْ ًمَ  ،ًَمَت َٗمُٕم ًْ ـْ  ،َت َٗمِٕم ًْ ـْ  ،ًَمَت ـْ  ،ٕؾَْمَٗمَٕم َٗمَٕم ًْ  . ًَمٜمَ
ـٌ طُمِذوَم٧ْم  وأسْمِ٘مَٞم٧ْم طمريم٦ُم ُم٤مىمٌٚمٝم٤م قمغم  ،ومَِراًرا ُمـ اضمتامع اًم٤ًميمٜملم ،وم٢من وًمٞمٝم٤م طمرٌف ؾم٤ميم

ـْ  :وإصؾ ،سمٗمتح اعمٞمٛملم ،أيمِرَم اًْمَٙمِرْيؿَ  :ٟمحق ،طم٤مل٤م  :ويمذًمؽ ىمقل اًمِم٤مقمر ،أيمِرَُم
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ــلْمَ اًْمَٗمِ٘مــػْمَ قَمٚمَّــ
 َؽ أن ٓ هُتِ

 

ْهُر ىَمْد َروَمَٕمـفُ  *  شَمْريَمَع َيْقًُم٤م َواًمدَّ
  

ـْ   وإصؾ: ٓ هُتِٞمْٜمَ

: ،وًمق يم٤من دقم٤مئًٞم٤م ،وشُم١َميمد هب٤م صٞمُغ إُمر قمغم اإلـمالق  يم٘مقل اًمّمح٤ميبِّ
 

ـْ ؾَمـــٙمِْٞمٜم٦ًَم قَمَٚمْٞمٜمَـــ٤م  وَمـــ٠مْٟمِزًَم
 

ــ٤م * ــَداَم إِْن ٓىََمْٞمٜمَ ــ٧ِم إىَْم ٌِّ  َوصَم
 

٧ٗ٬ا﴿: ٟمحق ،وَيقز ىمٚمٌٝم٤م أًمًٗم٤م قمٜمد اًمقىمػ ُٟ َۢا﴿ ﴾١َحُۡفَشََنذ َوََلَ َٓ َٙ  ﴾١َه٦ِ ١ذ٣ۡ يَجَخ٩ِ ١َجَۡف

وؾمٞم٤مق اًمٙمالم أو ىمريٜم٦م إؾمٚمقب شَمُدًمُّؽ قمغم أن إًمػ  ،سم٤مًٕمػ اًمٚمٞمٜم٦م سمٕمد اًمٜمقن واًمٕملم

 . أصٚمٝم٤م ٟمقن اًمت٠ميمٞمد اخلٗمٞمٗم٦م ٓ أًمػ اعمثٜمّك
َـّ  ،ويقىمػ قمغم ٟمقن ؾم٤ميمٜم٦ٍم ذم اًمث٘مٞمٚم٦م َٕم  . ٟمحق: ٕىَُمٓمِّ

ىمد يزورّن  :ٟمحق ،ويٗمٞمد اًمِمؽ أو اطمتامل اًمقىمقع ،يدظمؾ قمغم اعمْم٤مرع طمرٌف ش ىمد»و

ُٚ َنۡػرُكَ ﴿ :ٟمحق ،وي٠ميت أطمٞم٤مًٟم٤م ًمٚمتح٘مٞمؼ ،أظمقك َٝ يَِيي ٧ذ
َ
٣َُ٢ خ ۡٓ ۡػ َج َٜ  وذًمؽ ُمع ٓم اًمت٠ميمٞمد . ﴾َو١َ

أٟم٧م  :ٟمحق ،وىمد شمدظمؾ قمغم اعمْم٤مرع وشمٙمقن ُمقصقًم٦م ،أداة شمٕمريػ آؾمؿش ال»و

ويًتٕمٛمؾ هذا إؾمٚمقب ًمٚمدًٓم٦م قمغم  ،اًمذي ُيْرَى سمَ٘مْم٤مئف :أي ،اًم٘م٤ميض اًمػُمَى ىمْم٤مؤهُ 

ٌْزُ  :ٟمحق ،اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م وهل شمدظمؾ ،اًمّم٤مًمح ًمٚمذوسم٤من وإيمؾ :أي ،اًمُٞمَذاُب اًمِمحُؿ واًْمُٞم١ْميَمؾ اخلُ

لُّ  ،اًمالهن٤مي٦م :ٟمحق ،اًمٜم٤مومٞم٦م أيًْم٤مش ٓ»قمغم 
 :ٟمحق ،اعمقصقًم٦مش ُم٤م»وقمغم  ،اًمالُُم٤ٌمٓة ،اًمالؾمْٚمٙمِ

 . واعم٤م صدَق قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن ،اعم٤م سمٕمد اًمٓمٌٞمٕم٦م
 

 

 األمر للمخاطب والنهي لوُ  -
ـْ َأؾم٤مَء إًمٞمَؽ،  ـْ إمَم َُم

ًِ إُمر ُم٤م يٓمٚم٥م سمف اًمٌمُء ُمـ اعمخ٤مـَم٥م، ٟمحق: ُاْٟمٍُمْ أظم٤مك، وَأطْم

ٌَّ٘م٦ًم قمغَم أومٕم٤مل إيمؾ واإلطم٤ًمِن  ِت. وًمف ُخس صٞمٍغ، وإًمٞمٙمام ُُمٓم ـْ سم٤مهللِ ذم اعمِٝمامَّ واؾْمَتِٕم

ٜم٤َم، وآؾمتٕم٤مَٟم٦ِم،  ًِ ٜمِْل، َأطْم ًِ ٜمُْقا، أطْم ًِ ٜم٤َم، َأطْم ًِ ، َأطْم ـْ
ًِ . وَأطْم ـَ ٟمحق: يُمْؾ، يُماَل، يُمُٚمقا، يُمكم، يُمْٚم

. َـّ ، اؾِْمَتِٕمٞمٜم٤َم، اؾِْمَتِٕمْٞمٜمُقا، اؾِْمَتِٕمْٞمٜمِْل، اؾِْمتَِٕمْٞمٜم٤َم، اؾِْمَتِٕم ـْ . َواؾْمَتِٕم َـّ
ًِ  َأطْم

ًٓ سم٠من حُتذف قمالُم٦ُم اعمْم٤م ،صٞمٖم٦م إُمر شمتٙمقن ُمـ اعمْم٤مرع ذم يمؾ سم٤مب وم٢من يم٤من  ،رع أوَّ
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عُ »ُمـ ش ؾَمعْ »و  ،ششَمِٕمدُ »ُمـ ش قِمدْ » :ٟمحق ،ُم٤م سمٕمده٤م ُمتحريًم٤م ُيًٙمـ إظمػمُ  ًَ ْ َوشَمٕم٤مَوْن ش شَم ويَمؼمِّ

ُ َوشَمَتَٕم٤مَوُن َوشَمَتَٕمٚمَُّؿ: وإٓ شُمٚمحؼ الٛمزة اعمْمٛمقُم٦م إن يم٤من ُمْمٛمقم اًمٕملم  :ٟمحق ،َوشَمَٕمٚمَّْؿ ُمـ شُمَٙمؼمِّ

اِْذَه٥ْم  :ٟمحق ،لٛمزة اعمٙمًقرة إن يم٤من ُمٗمتقَح اًمٕملم أو ُمٙمًقَره٤موشمٚمحؼ اش شَمٜمُْٔمرُ »ُمـ ش ُاْٟمُٔمرْ »

ُب  َتٜمٍِْمُ  ،واِضْب ُمـ شَمْذَه٥ُم َوشَمْيِ ًْ ـْ ُمـ شَمْ٘مَتٌُِس َوشَم واىْمَتٌِْس واؾمتَٜمٍِْمْ واظْمَِمْقؿِم

ـُ  وحيذف طمرف  ،وشمٌ٘مك ٟمقن اًمٜمًقة ،وشمً٘مط ٟمقن اًمرضم٤مل ،ويقىمػ قمغم إظمػم ،َوََتَِْمْقؿِم

  . ِق واْدعُ  :ٟمحق ،اًمٕمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مىمص
٤ٌَم ،اِْذَه٥ْم :شمٍميُػ إُمر ًمٚمٛمخ٤مـم٥م اعمٕمٚمقم ٌُْقا ،اِْذَه ٤ٌَم ،اِْذَهٌِْل  ،اِْذَه ـَ  ،اِْذَه ٌْ  .اِْذَه

َـّ :وُمع اًمت٠ميمٞمد سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م َـّ  ،اىْمُرسَم٤منِّ  ،ُاىْمُرسَم َـّ  .اىْمُرسُم  .ُاىْمُرسْمٜم٤َمنِّ  ،ُاىْمُرسَم٤منِّ  ،ُاىْمُرسمِ
ـْ :وُمع اًمٜمقن اخلٗمٞمٗم٦م ـْ اومْ  ،اوِْمَتَح ـْ  ،َتُح  . ًمٚمٛمخ٤مـم٥م واعمخ٤مـمٌلِْمَ واعمخ٤مـم٦ٌم :اوْمَتِح

 ،وإن أـمٚمؼ قمٚمٞمف إُمر شمقؾمًٕم٤م ،وإُمُر ًمٖمػم اعمخ٤مـم٥م اعمٕمٚمقم ُمْم٤مرٌع جمزوم ذم احل٘مٞم٘م٦م

 . وإُمر احل٘مٞم٘مل ُم٤م يم٤من سمدون ٓم إُمر
ُجَدنَّ :شمٍميػ اعمْم٤مرع اعمجزوم اعم١ميمد سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ًْ ُجَدانِّ  ،ًمَِٞم ًْ ًْ  ،ًمَِٞم  .ُجُدنَّ ًمَِٞم

ُجَدنَّ  ًْ ُجَدانِّ  ،ًمَِت ًْ ُجْدَٟم٤منِّ  ،ًمَِت ًْ ؾَْمُجَدنَّ  .ًمَِٞم ُجَدنَّ  ،ِٕ ًْ  . ًمِٜمَ
ـْ  :وُمع اًمٜمقن اخلٗمٞمٗم٦م يَمَٕم ـْ  ،ًمػَِمْ يَمُٕم ـْ  ،ًمػَِمْ يَمَٕم ـْ  ،ًمؽَِمْ َْريَمَٕم ـْ  ،ِٕ  . ًمِٜمَْريَمَٕم

 ََل ﴿ اًمٜم٤مهٞم٦م، ٟمحق: "ٓ"واًمٜمَّْٝمُل ُم٤م ُيٓمٚم٥ُم سمف شمرك ُ اًمٗمٕمؾ ُمـ اعمخ٤مـم٥م سم٤مؾمتٕمامل 
٥ًْ٢ا ُُ َم٬َاَل اَْلََخاَْل 

َ
ُز٬ُْ٢آ أ

ْ
اجل٤مزُم٦م قمٚمٞمف،  "ٓ"وُيّم٤مُغ ومٕمؾ اًمٜمٝمل ُمـ اعمْم٤مرع سم٢مدظم٤مل  ﴾حَأ

. ـَ ، ٓ شَمْ٘مَرسَم٤م، ٓ شَمْ٘مَرسْم  ٟمحق: ٓ شَمْ٘مَرْب، ٓ شم٘مرسَم٤م، ٓ شَمْ٘مَرسُمْقا، ٓ شَمْ٘مَريِبْ

َـّ :واًمٜمٝمل اعم١ميمد سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ٌَ ًَ ٤ٌَمنِّ  ،ٓ حَيْ ًَ َـّ ٓ حَيْ  ،ٓ حْي ٌُ َـّ  .ًَ ٌَ ًَ ٤ٌَمنِّ  ،ٓ حَتْ ًَ  ،ٓ حَتْ

ٌْٜم٤َمنِّ  ًَ َـّ  .ٓ حَيْ ٌَ ًَ ٤ٌَمنِّ  ،ٓ حت ًَ َـّ  ،ٓ حْت ٌُ ًَ َـّ  .ٓ حَتْ ٌِ ًَ ٤ٌَمنِّ  ،ٓ حَتْ ًَ ٌْٜم٤َمنِّ  ،ٓ حْت ًَ َـّ . ٓ حَتْ ٌَ ًَ  ،ٓ أطْم

َـّ  ٌَ ًَ ُٜ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  ٓ َٟمْح َت ـَ ُؽواْ  َٙ ِي٦َ َز ْ  َوََل ََيَۡفََبذ ٱَّلذ   ﴾٬ٓا
ـْ :وُمع اًمٜمقن اخلٗمٞمٗم٦م َٚم ًِ ـْ  ،ٓ َيْٖم ُٚم ًِ ـْ  .ٓ َيْٖم َٚم ًِ ـْ  ،ٓ شَمْٖم ُٚم ًِ ـْ  ،ٓ شَمْٖم َٚم ًِ ٓ  ،ٓ َأهْم

ـْ  َٚم ًِ  . َٟمْٖم
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  أسئلٌة شفوية

 

 

 ُم٤م هل إسمقاب اًمًت٦م ًمٚمثالصمل اعمجرد؟ اذيمره٤م ُمع إُمثٚم٦م. -1

ٌِّـؼ  -2 ُم٤م هل اًمّمٞمٖم٦م؟ ويمؿ صٞمٖم٦ًم ًمٚماميض واعمْم٤مرع وإُمـر ًمٚمٛمخ٤مـمـ٥م اعمٕمٚمـقم؟ ـم

 ش.اًمٗمتح»وش اجلٚمقس»وش اًمًامعِ »ل ُم٤مدة اًمتٍميٗم٤مت طمقْ 

واًمـالم قمـغم اعمـ٤ميض؟ ش ىمـد»ظمؾ ٤معم٤ميض؟ وُمتك شمـدسمُم٤م هق اًمْمٛمػم اعمرومقع اعمتّمؾ  -3

 اذيمر ُمقاىمٕمٝم٤م ُمع إُمثٚم٦م.

ُم٤م هل أطمرف اعمْم٤مرقم٦م وُمتك شمْمؿُّ هذه احلروف وُمتك شمٗمتُح؟ وُمـ٤م هـل ٟمقاصـ٥م  -4

 اعمْم٤مرع وُمقاىمع اؾمتٕمامل٤م؟

ف اعمْم٤مرَع اعمٜمّمقب ُمـ ُم٤مدة  -5 ؟ اذيمر اًمٜمقاص٥م وآصم٤مره٤م شاًم٘مٕمقد»يمٞمػ شُمٍمِّ

٦م.  اًمٚمٗمٔمٞم٦م واعمٕمٜمقيَّ

عمْم٤مرع اًمتـل قمالُمـ٦م رومٕمٝمـ٤م اًمٜمـقُن، وشمًـ٘مط اًمٜمـقن ذم ُم٤م هل اًمّمٞمغ اخلٛمس ُمـ ا -6

 اًمٜمّم٥م واجلزم؟

؟ ويمؿ أداة ًمٚمنمط دمزم اًمٗمٕمٚملم  -7 ُم٤م هل طمروف اجلزم وقمٛمٚمٝم٤م اًمٚمٗمٔمل واعمٕمٜمقيُّ

حٝم٤م وٛمـ أُمثٚمتٝم٤م.  اعمْم٤مرقملم؟ وُم٤م هل؟ ووِّ

ـح آصم٤مرهـ٤م  -8 وُمـ٤م هـق إُمـر ُم٤م هل طمروف آؾمت٘م٤ٌمل واًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م اخلٗمٞمٗمـ٦م؟ ووِّ

 ُيّم٤مغ يمؾ ُمٜمٝمام ؟واًمٜمٝمل، ويمٞمػ 

ف اًمٗمٕمَؾ اعمْم٤مرع اعم١ميمد اُم٤م هل ُمقاىمع وضمقب اًمتقيمٞمد سم٤مًمٜمقن وُمقاىمع ضمق -9 زه؟ سِّ

 جمٝمقًٓ.ش اًمدظمقل»ُمٕمرووًم٤م، وُمـ ُم٤مدة ش اًمٖمًؾ»سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ُمـ ُم٤مدة 

ف إُمر  -10 وسف شاًمُ٘مرب»ًمٚمٛمخ٤مـم٥م اعمٕمٚمقم ُمع اًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ُمـ ُم٤مدة واًمٜمٝمل سِّ

 ش.اًمٗمتح»اخلٗمٞمٗم٦م ُمـ ُم٤مدة اعمٌٜمّل ًمٚمٛمٗمٕمقل ُمع اًمٜمقن 
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  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ًٓ ُمْم٤مرقم٦ًم ُمٜمّمقسم٦ًم سمٜمقا -1 ل إومٕم٤مل ِم٤م ي٠ميت أومٕم٤م ص٥م خمتٚمٗم٦م واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجـؾ طمقِّ

 -ُمٗمٞمدة:

إذا دظمؾ اًمرضمُؾ سمٞمتف ومذيمر اهللَ ىمـ٤مل اًمِمـٞمٓم٤من: ٓ أسمٞمـ٧ُم قمٜمـدَك وٓ أشمٕمِّمـك، يمـ٤من   

أصـ٤مسمَع، ويٚمٕمـُؼ يـده ىمٌـؾ أن يٛمًـحٝم٤م، وُمـ٤م رأى  ي٠ميمُؾ سمثالث -ط–رؾمقُل اهلل 

ٞمٓمـػُم ُُمٜمُخاًل ُمـ طملم اسمتٕمثف اهلل طمتك ىُمٌِض، ىم٤مل اًمذي يروي احلدي٨م: يمٜم٤َّم ٟمٓمحٜمُف وم

يٜم٤مه.  ُم٤مـم٤مَر وُم٤م سَمِ٘مل صمرَّ

ل إومٕم٤مَل اعم٤موٞم٦م ومٞمام ي٠ميت إمم صٞمغ إُمر اعمختٚمٗم٦م -2 إمم اعمْمـ٤مرع صـٞمغ اًمٜمٝمـل و ،طمقِّ

 واؾمتخدُمٝم٤م ذم مُجٍؾ ُمـ اٟمِم٤مءك:، اعمجزوم

ىمط، إن ا ؿمتٝم٤مُه أيمٚمف وإْن يمِرهف شمريمف، يمـ٤من إذا أيمـؾ أو  ًُم٤مـمٕم٤م -ط– اًمٜمٌلُم٤م قم٤مَب 

هَمف وضمٕمـؾ ًمـف خمرضًمـ٤م ـمَٕمؿَ ذَب ىم٤مل: احلٛمد هلل اًمذي أ . ٓ  شمٚمًٌـقا وؾَمـَ٘مك وؾمـقَّ

٦م، وٓ شم٠ميمٚمقا ذم صح٤مومِٝم٤م.  احلرير وٓ اًمدي٤ٌمَج، وٓ شمنَمسمقا ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْمَّ

ن مُجاًل ذـمٞم٦ًَّم سم٢مًمّم٤مق أطمد أدوات  اًمنمط ُمـ يمؾ ومٕمٚملم ُمـ إومٕم٤مل أشمٞم٦م: -3  -يمقِّ

ُس، شمٙمقٟمـق ُر ُٟمٜمٙمِّ ن يـدرُك، ُيٚمـُص يٌـ٤مرك، شمٕمـ٤مذ شمٌدون حُي٤مؾم٥ُم، ٟمٜمًخ ٟم٠ميت، ٟمٕمٛمِّ

ٌّقن، َيٕمُش ٟمُ   ٞمض، شم٘مّدُمقن دمدون، شمٜمٍمون يث٧ٌُم.٘محُي
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 الجالثٕ اجملزد -3
 ،اًمثالصمل اعمجرد ًمٗمظ ٓ يتْمٛمـ ؿمٞمًئ٤م ُمـ أطمرف اًمزي٤مدة ؾِمَقى طمروومف اًمثالصم٦م إصٚمٞم٦م

 . ذٟم٤مئ٥موأظمرى  ،واًمثالصم٦م إَُول ُمٜمٝم٤م شُمْٕمَتؼم دقم٤مئَؿ إسمقاب ،وًمُف ؾمت٦م أسمقاب
وهم٤مًم٥م اعمُْمٕمَّػ  ،سمٗمتح اًمٕملم ذم اعم٤ميض ووٛمٝم٤م ذم اعمْم٤مرع فالباب األول فَ َعَل يَ ْفُعُل:

ا :ٟمحق ،اعمتٕمدْي وإضمقف اًمقاويِّ واًمٜم٤مىمص اًمقاوي ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُه َيُردُّ َردًّ ُه َيُنُّ  ،ردَّ َهَّ

ْوًرا ا ،ُهُ ُه َيُٛمدُّ َُمدًّ دقم٤م إمم  ،ىم٤مل يُ٘مْقُل ىمقًٓ  ،ىم٤مد اًمِمٕم٥َم ىمٞم٤مَدةً  ،اوم٤مَز وَمْقزً  ،قم٤مد إًمٞمف قَمْقَدةً  ،َُمدَّ

ٌُُف ىمًقةً  ،قمٗم٤م قمٜمف قَمْٗمًقا ،اهلل دقمَقةً  ا ،ىم٤ًم ىمٚم  . هَمَدا هُمُدوًّ
 واًم٤ًمملُ أيًْم٤م

ِ
أسمَر اًمَزْرَع ي٠مسُمُر  :وم٤مٕول ٟمحق ،يمام أٟمَُّف ي٠ميت ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء

ـَ اعم٤مءُ  ،أصمر احلدي٨َم َي٠مصُمُر َأصْمًرا ،إسم٤مًرا ُد  :ي٘م٤مل ،أي شمٖمػم ـمٕمُٛمُف وًمقُٟمُف ورائحُتفُ  :ُأضُمْقًٟم٤م أضَم ًِ ُيْٗم

ُد اعم٤مَء إضمقنُ  ًِ ـَ ومالٌن جُمُْقًٟم٤م َوجَم٤َمَٟم٦مً  :واًمث٤مّن ٟمحق ،اًمرضمَؾ اعمُجقُن يمام ُيْٗم  ،ىَمؾَّ طمٞم٤مؤهُ  :أي ،جَمَ

 . ذيمر اهللَ ذيمًرا ،يمت٥م يمت٤مسم٦مً 
 :وهل ،ي وُمٝمٛمقز اًمالموشم٠ميت ُمـ هذا اًم٤ٌمب ؾم٧مُّ يمٚمامت ُمٚمٗم٘م٦ٌم سملم إضمقف اًمقاو

ٌُْقُء سَمْقًءا ْقُء ؾَمْقًءا ،سم٤مء سمٖمْم٥ٍم ُمـ اهللِ َي ًُ َـّ َي ُم٤مء اًم٘مطُّ  ،و٤مَء اعمّم٤ٌمُح َيُْمْقُء َوْقًءا ،ؾم٤مء سمف اًمٔم

٦ٌَِم َيٜمُْقُء َٟمْقًءا ،َيُٛمْقُء َُمْقًءا  .َه٤مَء سمٗمالن هَيُْقُء َهْقًءا ،ٟم٤مء سم٤مًمُٕمّْم
ًة ومٝمق ٟم٤مِسٌ َٟمٍَمَ َيٜمْ  :شمٍميػ هذا اًم٤ٌمب ُمـ ُم٤مدة اًمٜمٍم ا َوُٟمٍْمَ َوُٟمٍِمَ ُيٜمٍَْمُ  ،ٍُمُ َٟمٍْمً

ًة ومٝمق ُمٜمّمقرٌ  ا َوُٟمٍْمَ  ،َُمٜمٍَْمٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓ شَمٜمٍُْمْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،ُاْٟمٍُمْ  :إُمر ُمٜمف ،َٟمٍْمً

ةٌ  ،ُِمٜمٍَْمٌ  ،وأًم٦م ُمٜمف اِن َوُِمٜمٍَْمانِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمٜمَّْم٤مرٌ  ،ُِمٜمٍَْمَ  َُمٜم٤َمِسُ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َُمٜمٍَْمَ

ى :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف أْٟمٍَمُ  ،َوَُمٜم٤مِصػْمُ   ،أٟمٍماِن وُٟمٍْمي٤من :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُٟمٍْمَ

ْوَن وأَٟم٤مِسُ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ي٤مٌت َوُٟمٍَمٌ  ،َاْٟمٍَمُ  . ُٟمٍْمَ
٦م قمغم هذا اًمٜمٛمط يًّٛمك اًمتٍميػ اًم٘مّمػم، طمٞم٨م اٟمًٚمؽ اعم٤ميض ٛموشمٍميػ اًمٙمٚم

يمذًمؽ صمؿ إُمر واًمٜمٝمل وأؾمامء اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل روف واعمجٝمقل واعمْم٤مرع واعمّمدر ٕماعم

ؼ، ٔمواًم ًَّ رف وإًم٦م واًمتٗمْمٞمؾ، اٟمًٚمؽ يمؾ ذًمؽ واضمتٛمع ذم ٟمٔمٍؿ واطمٍد، وضُمٕمؾ يم٠مٟمف يمالٌم ُمٜم
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 ًمٞمتٞمن طمٗمظ هذه إىم٤ًمم ووٌٓمٝم٤م قمغم اًمٓمالب.

اعمٕمروف وم٘مط إمم أرسمع قمنمة صٞمٖم٦ًم،  ف اعم٤ميَض ٍمِّ ووده اًمتٍميػ اًمٓمقيؾ، قمٜمدُم٤م ٟمُ 

أو إُمر اعمٌٜمل ًمٚمٗم٤مقمؾ وم٘مط إمم ؾم٧مِّ صٞمغ، وهٙمذا اؾمؿ يمذًمؽ، اعمجٝمقل وم٘مط  أو اعمْم٤مرع

 اًمٗم٤مقمؾ أو اؾمؿ اعمٗمٕمقل وُم٤م إمم ذًمؽ.

ؾمقف ي٠ميت ـمريؼ صٞم٤مهم٦م أؾمامء اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل واًمٔمرف وأًم٦م وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ذم 

 . هللإن ؿم٤مء اوشم٠ميت اًمتٍميٗم٤مت اًمٓمقيٚم٦م ذم ظم٤ممت٦م اًمٙمت٤مب ش اًم٤ٌمب اًمث٤مّن ذم أسمٜمٞم٦م آؾمؿ»
وِم٤م ُيتص هبذا اًم٤ٌمب ُمٕمٜمك اًمٖمٚم٦ٌم واًمٗمقز ذم ُم٘م٤مم  اعمٕم٤مرو٦م واعمٗم٤مظمرة، سم٠من ُيذيَمر ومِٕمٌؾ 

يم٘مقل قمٛمر سمـ  ،ُمـ هذا اًم٤ٌمب سمٕمد اعمُٗم٤مقَمَٚم٦ِم وؿمٌٝمٝم٤م إلفمٝم٤مر همٚم٦ٌم أطمد اًمٓمروملم قمغم إظمر

ٜمل ذم همٚمٌ :أي ،ُم٤م ؾم٤مسم٘م٧ُم أسم٤مسمٙمر إمم ظمػم ىمط إٓ ؾمٌ٘مٜمل إًمٞمف واَّلّلِ  :ريض اهلل قمٜمفاخلٓم٤مب

٤مسَمَ٘م٦ِم اخلػم ًَ  ،ومح٩مَّ آَدُم ُمقؾَمك ،اطمت٩مَّ آَدُم وُمقؾَمك قمٜمد رهبام -:وىمقل اًمٜمٌل  ،ُُم

٦مِ  :أي ٌَُف ذم اعمَُْخ٤مَصَٛم٦ِم سم٤محلجَّ  .هَمَٚم
ُمثالً ش ىَمَٕمدَ »ومٙمٚمٛم٦م  ،وإن يم٤من ذم إصؾ ٓزًُم٤م ،وطمٞمٜمئٍذ ٓ يٙمقن هذا اًم٤ٌمب إٓ ُمتٕمدًي٤م

فُ  ، ذم اًمدرسىم٤مقمدّن زُمٞمكم» :وًمٙمِٜمََّؽ إذا ىمٚم٧َم  ،ٓزمٌ  ٌُْتُف ذم  :ص٤مر ُمتٕمدًي٤م ُمٕمٜم٤مهش وَمَ٘مَٕمدشمُّ همٚم

 .هذه اعمداومٕم٦م ًمٚمجٚمقس
ي ومٕمؾ حيت٤مج إمم اعمٗمٕمقل سمف  ،ومتح قُمٛمُر اًمُ٘مُدَس  :ٟمحق ،وؾمقف شمدُرُس أن اعمتٕمدِّ

ًْمَتُف إمَم هذا اًم٤ٌمب ،ٟم٤مم ظم٤مًمدٌ  :ٟمحق ،سمخالف اًمالزم وإن  ،ومٙمؾ ومٕمؾ شمريد سمف ُمٕمٜمَك اًمٖمٚم٦ٌِم طمقَّ

وَٟمَزَل وظَمَّمَؿ ُمـ وَمَٕمَؾ  ،قمٚمَؿ وَريِضَ ُمـ ومِٕمَؾ َيْٗمَٕمُؾ  :ومٜمحق ،ؾ ُمـ سم٤مٍب أظمريم٤من ذم إص

ويٜم٤مزًمٜمل قم٤مُمر  ،وراو٤مّن سمٙمٌر وَمَرَوْقشُمفُ  ،وَمَٕمَٚمْٛمُتفُ  قَم٤معمََٜمِْل طم٤مُِمدٌ  :ومٜم٘مقل قمٜمد اعمٖم٤مًم٦ٌم ،َيْٗمِٕمُؾ 

ٌُٜمِْل َذًمَِؽ وَم٠َمهْمٚمٌُ  :أي ،وُي٤مصٛمٜمل زْيٌد وَم٠مظْمُّمُٛمفُ  ،وم٠مْٟمُزًُمفُ 
َووَمْرطَم٤مُن قَم٤مًم٩َم إـم٤ٌمَء  . فُ ُيَٖم٤مًمِ

ٌَُٝمْؿ ذم اعمٕم٤مجل٦م :أي ،وَمَٕمَٚمَجُٝمؿْ  (4) . همٚم
 

                                         
د أن أذيمـر هٜمـ٤م ويمذًمؽ يقضمد ذم هذا اًم٤ٌمب يمثػم ُمـ اخلقاص واعمٕم٤مّن اًمزائدة قمغم اعمقاّد واعم٠مظمذ، وأريـ (1)

 ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م، وهل يمام يكم:

 اإلشمٞم٤من، ٟمحق: قمرض اعم٤ًمومرون قَمرو٤م، سمٛمٕمٜمك َأشَمْقا اًمَٕمروَض، وهل ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وُم٤م طمقل٤م. -1
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ٌَُف، وؿَمَٛمْٚم٧ُم سمٗمالن ؿمـٛماًل: أظمذشُمـُف ذات  -2 ٤ًٌم: أظمذت ُٟمخٌت٦م وٟمزقم٧ُم ىمٚم ٧ٌُْم اًمّمٞمَد َٟمْخ أظمذ اعم٤مدة، ٟمحق: َٟمَخ

 ّْمًٗم٤م: أظمذ ُمٜمٝمؿ اًمٜمّمػ.اًمِمامل، وٟمّمػ اًم٘مقم ٟمَ 

 إيمؾ، ٟمحق: قمٚم٩م اًمثقُر قُمُٚمقضًم٤م: أيمؾ اًمُٕمٚمج٤من، وهل ؿمجرة شُمٕمٚمػ هب٤م اًمدواب. -3

 اًمٌٚمقغ، ٟمحق: َٟمَّمَػ اإلزاُر ؾم٤مَق اعمًٚمؿ َٟمّْمًٗم٤م، أي: سمٚمغ ٟمّمَػ ؾم٤مىِمِف. -4

 اًمٌٞمع، ٟمحق: ٟمٔمر ومالٟم٤م ٟمٔمرا: سم٤مع ُمٜمف اًمٌمَء سمِٜمَٔمَِرٍة وإُمٝم٤مل وشم٠مظمػم. -5

 حق: ظمرط اجلقاهَر ظمرـم٤م: مجٕمٝم٤م ذم اخلريٓم٦م، وهل وقم٤مٌء ُمـ اجلٚمد.اجلٛمع، ٟم -6

ِٛمُؾ ُُم١ْمَٟمَتُف ُمقافم٦ًٌم وي٘مقم سمٙمٗم٤ميتف. -7   احلٛمؾ، ٟمحق: هذا اًمقًمد يٛمقٟمف أسمقه َُمقًٟم٤م، أي: حَيْ

 اخلرق واخلزن، ٟمحق: ٟم٘مَرُه: ظمرىَمُف وصم٘مٌف سم٤معمٜم٘م٤مر، رسمد اًمتٛمر َرسْمًدا: ظمزٟمف ذم اعمرسمد. - 8

، وهـق ظمِمـ٦ٌم ـمقيٚمـ٦م يـدومع هبـ٤م اعمـاّلح اًمدومع سم٤معم - 9 ٠مظمذ، ٟمحق: ُمرد اعماّلُح اًمًٗمٞمٜم٦َم ُُمروًدا: دومٕمف سمـ٤معُمرديِّ

 اًمًٗمٞمٜم٦م.

اًمدظمقل، ٟمحق: ُم٤مه٧ِم اًمًٗمٞمٜم٦ُم متُْقُه َُمْقًه٤م، َدظَمَٚمَٝمـ٤م اعمـ٤مُء، هـ٤مد اًمٗمـ٤مضمُر َهـْقًدا: دظمـؾ ذم اًمٞمٝمقديـ٦م. وذم  -10

ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َوٱ﴿اًمتٜمـزيؾ اًمٕمزيز:  ْ إِنذ ٱَّلذ ِي٦َ َ٪اُدوا  ﴾َّلذ

اًمرقمل ذم اعم٠مظمذ، ٟمحق: رُمْم٧ُم اًمَٖمٜمََؿ َرُْمًْم٤م: رقمٞمُتٝم٤م ذم اًمرُمْم٤مء، وهل ؿمدة احلر. واًمرقمُل هٝمٜم٤م ُمتٕمـدي  -11

  سمٛمٕمٜمك اًمتنيح ذم اًمٙمأل، ويًتٕمٛمؾ ٓزًُم٤م أيًْم٤م يمام ي٠ميت ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م.

ٌْاًل: اًمرُمل سم٤معم٠مظمذ، ٟمحق: ىَمَٚمْقُت اًمُ٘مٚم٦َم ىَمْٚمًقا: رَُمك هب٤م، و -12 ٌَؾ الـدَف َٟمـ اًمُ٘مٚم٦ُم قمقدان يٚمٕم٥ُم هبام اًمّمٌٞم٤من، وَٟم

 رُم٤مُه سم٤مًمٜمٌؾ.

  اًمًػم، ٟمحق: راح قم٤مدل روطًم٤م، ؾم٤مر ذم اًمرواح. -13

ـٌ وَُمْقٌه. -14 ٌْ ـَ واعم٤مَء، واعمّمدر ًَم ٌَ ـَ اًمّمٌلَّ وُم٤مَه اًمٖمالَم: ؾم٘م٤مُه اًمٚم ٌَ  اًمً٘م٤مي٦م، ٟمحق: ًَم

، ٟمحق: دؾَمَؿ اًم٘م٤مرورَة َدؾْماًم:  -15 َه٤م وأهْمَٚمَؼ وَمَٛمَٝم٤م سم٤مًمدؾم٤مم، ُمدر احلقَض َُمْدًرا: ؾمدَّ ظِماَلَل طمج٤مرشمـف اًمًدُّ ؾمدَّ

 سم٤معمدر.

اًمِمدُّ ٟمحق: ؿمٓمـ اًمداسم٦م ؿمٓمٜم٤ًم، وهجَره٤م ُهُجْقًرا، أي: ؿمده٤م سم٤مًمِمٓمـ واِلج٤مر، وهق طمٌؾ يِمد ذم ُرؾْمِغ  -16

   يروٕمٝم٤م وًمده٤م.ِرضمؾ اًمٌٕمػم، صمؿ يِمد إمم طِم٘مِقِه. سَّ اًمٜم٤مىم٦مَ َ ًسا: ؿمد ضقمٝم٤م سم٤مًمٍمار ًمئال

 اًمّمٌغ، ٟمحق: ُمٙمر اًمثقَب ُمٙمًرا: صٌٖمُف سم٤معمٙمر، وهق اًمٓملم إْحر. -17

اسًمـ٤م، داَد اًمٓمٕمـ٤مُم َدْوًدا:  - 18 ًٌـ٤م وسَمقَّ ُت ًَمـُف طم٤مضِم ٧ٌُْم ًَمُف سَمْقسًم٤م: ِسْ ٤ًٌم وسُم اًمّمػمورة، ٟمحق: طمج٧ٌُم إُمػم طَمْج

٧ٌٍْم. ًٌْت٤م: ص٤مر ذا َٟم  ص٤مر ومٞمف اًمدوُد، ٟم٧ٌم اعمٙم٤مُن َٟم

 اًمْمٌط سم٤معم٠مظمذ، ٟمحق: ؿمٙمؾ اًمٙمت٤مَب ؿمٙماًل: وٌٓمُف سم٤مًمِمٙمؾ. -19

٤ًٌم، أي ضب ُمروم٘مُف وُريمٌتُف، وقمّمـ٤م اًمرضمـَؾ قَمّْمـًقا، وهـراُه  -20 اًميُب، ٟمحق: روم٘مُف قم٤مُمر َروْمً٘م٤م وريمٌُف َريْم

 َهْرًوا: ضسمُف سم٤مًمٕمّم٤م والراوة، وهل اًمٕمّم٤م اًمْمخٛم٦م.

 ارٍة َرؿْماًم: ظمتٛمُف سم٤مًمروؿمؿ، وهق ـم٤مسَمٌع يٓمٌع سمف.اًمٓمٌع، ٟمحق: رؿمَؿ احل٥مَّ اعمحّمقد اعمجٛمقع ذم همر -21
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ٌْـ٧ُم  -22 ٧ٌُْم اًمرضمَؾ، أي: ـَمَٚم ًَ ـمٚم٥م اعم٠مظمذ، ٟمحق: ضمدوُت اخلٚمٞمٗم٦َم ضَمْدًوا: ؾم٠مًمُتُف اجلَْدَوى، وهل اًمٕمٓمٞم٦م، وَٟم

ٌََتُف. ًْ
 ُمٜمف أن ُئْمِٝمَر ٟمِ

 ؿمديد اًمٕمدَوى. اًمٓمٚمقع، ٟمحق: ضَمَدَر اًمرضمُؾ ضَمْدًرا: ـمٚمع ومٞمف اجلُْدرُي، وهقُمرض اًمٌثقر -23

ـ٤م: ـمٚمٞمُتـُف سم٤مًمـدهـ واًمرصـ٤مص، وَهٜمَـ٠َم  -24 اًمٓمالء سم٤معم٠مظمذ، ٟمحق: دهٜم٧ُم اًمرأَس َدْهٜم٤ًم ورصّم٧ُم اًم٘مٚمـؿ رصًّ

 وهق اًمَ٘مٓمَِران.
ِ
ٜم١ُُم َهٜم٠ًْم: ـمٚمقهت٤م سم٤ملٜم٤مء  اإلسمَؾ هَيْ

شمِِف، وٟمزيمُف ٟمزيًم٤م: ـمٕمٜمُف سم٤مًمٜمٞمزك، و -25 ا: ـمٕمٜمُف ذم ُهَّ ، ٟمحق: هَّ ومالًٟم٤م َهًّ ـُ  هق اًمرُمح اًم٘مّمػم.اًمٓمٕم

 اًمٔمٝمقر، ٟمحق: ص٤مف اًمٙمٌُش َصْقوًم٤م: فمٝمر قمٚمٞمف اًمّمقُف، َهؾَّ اًمِمٝمُر َهالًّ: فمٝمر هالًمُف. -26

ُه َرِذْياًل. -27 ، ٟمحق: َرَذًَمُف َرْذًٓ: قَمدَّ  اًمَٕمدُّ

َـّ صدي٘مُف ؾَمٜم٤ًّم: قمْمَّ  -28 ؽ هبام وقمض قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، ؾم ًّ ، ٟمحق: ٟمجذ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٟمجًذا: مت  ُف سم٠مؾمٜم٤مٟمف.اًمٕمضُّ

ْقَرَة ًَمْ٘مٓمً  -29 ـَ اًمٓمٕم٤مَم ؾَمْٛمٜم٤ًم: قَمِٛمَٚمُف سم٤مًمًٛمـ، ًمَ٘مَط اًمّمُّ ٌَْٞم٧َم َروم٤ًّم: قَمِٛمَؾ ًَمُف َروم٤ًّم، َوؾَمَٛم ٤م: أظمـذه٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ٟمحق: َرفَّ اًْم

ـْ ظِمـالَِل ؿمـٗم٤مف ٤م: ظَمٓمََّٝم٤م َوَرؾَمَٛمَٝم٤م ُِم ٤مُم اًمدائَرَة ؿَمٗمًّ ، وهـق رء سمآًم٦م اًمتّمقير اًمِمٛمًٞم٦م )اًمٙم٤مُمػما(. ؿَمػَّ اًمَرؾمَّ

 ٓ حيج٥م ُم٤م وراَءُه.

 اًمٕم٘مد، ٟمحق: ٟمِمط احلٌَؾ َٟمِْمًٓم٤م: قم٘مَدُه سم٠مٟمِمقـم٦ٍم، وهل طمديدٌة يٕم٘مد هب٤م. -30

 اًمٕمامَرُة، ٟمحق: أهؾ اعمٙم٤مُن أهقٓ: قَمَٛمَر سم٠مهٚمف وأصٌح ُمًٙمقًٟم٤م هبؿ. -31

ـَ َرْدًٟم٤م: همزًَمُف ظمٞمقـًم٤م سم٤معمِْرَدِن. -32  اًمَٖمزل، ٟمحق: ردن اًم٘مٓم

٤م: ومتَٚمُف قَمغم ُخس ىُمقًى، مجع ىُمقٍة وهل اًمٓم٤مىم٦م ُمـ ـم٤مىم٤مت احلٌؾ.اًمٗمتؾ، ٟمحق: َُخَ  -33 ًً  َس احلٌَؾ َُخْ

 اًم٘مقل، ٟمحق: ؿمٕمر طم٤ًمن ؿِمٕمًرا: ىم٤مل ؿِمْٕمًرا. -34

 اًم٘مٌُض، ٟمحق: ٟمّمقُت اًمقًمد ٟمّمًقا: ىمٌْمتُف قمغم ٟم٤مصٞمتف. -35

، وهق طمجٌر ىم٤مـمٌِع.اًم٘متؾ، ٟمحق: رمجُف إُمػم َرمْج٤ًم: ىمتٚمُف سم٤مًمرضم٤مم أي احلج٤مرة، وفمرَّ اًمٜم -36 ًة: ذسمحٝم٤م سم٤مًمٔمرِّ  ٤مىَم٦َم ُمٔمرَّ

شَمُف. -37 ا: ىمٓمع ُهَّ  اًم٘مٓمع، ٟمحق: ّهه اًمٓمٌٞم٥ُم َهًّ

 اًم٘مٚمع، ٟمحق: ًم٘مط اًمِمٕمَر ًَمْ٘مًٓم٤م: اؾمت٠مصٚمٝم٤م ىمٚمًٕم٤م سم٤معمٚم٘م٤مط. -38

 : يمثر ُم٤مؤه٤م.اًمٙمثرة، ٟمحق: أسمَؾ اًمٗمالُح أسمقًٓ، وُم٤مَل َُمْقًٓ: يمثرت إسمُٚمُف وُم٤مًُمُف، وُم٤مه٧ِم اًمٌْئُر َُمْقًه٤م -39

40- . ًة: يمنُت اًمٔمِرَّ ُه ؾَمٜم٤ًّم: يمَنَ أؾمٜم٤مَٟمُف، وفمررُت َُمٔمرَّ َـّ قَمُدوَّ  يمن اعم٤مدة، ٟمحق: ؾَم

41- . ، ٟمحق: رصـ اإلسمَِؾ َرْصٜم٤ًم: يمقاه٤م سم٤معمرصـ، وهق طمديدٌة شُمٙمقى هب٤م اًمدوابُّ  اًمٙملُّ

ُف. -42 ٤م: ًَمِزَم قُمِمَّ  اًمٚمزوم، ٟمحق: قمشَّ اًمٓم٤مئُِر قَمِمًّ

 ، ٟمحق: سمٓمٜمُتُف سَمْٓمٜم٤ًم: قمروم٧ُم سم٤مـمِٜمَُف.اعمٕمروم٦م -43

ا، أي: ٟمزقم٧ُم قمٜمف اًمِ٘منم. -44  اًمٜمـزع، ٟمحق: ىمنمُت إٟم٤مٟم٤مَس ىَمنْمً

امُء َُمَٓمًرا: ٟمزل َُمَٓمُرَه٤م. -45 ًَ  اًمٜمـزول، ٟمحق: ُمٓمرت اًم

 اًمٜم٦ًٌُم، ٟمحق: ده٤مُه إؾمت٤مذ َدْهًٞم٤م َوَدَه٤مَي٦ًم: ٟمًٌُف إمم اًمده٤مء، وهل ضمقدة اًمرأي واًمٕم٘مؾ. -46
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ِة، وؾمجر اًمٙمٚم٥َم ؾُمجقًرا: ووع اًم٤ًمضمقَر ذم قمٜم٘مف،  -47 ا: ووٕمٝم٤م ذم اًمٍُمَّ اًمقوع، ٟمحق: َسَّ اًمٗمٚمقَس َسًّ

وهق اًم٘مالدة اًمتل شمقوع ذم قمٜمؼ اًمٙمٚم٥م ُمع احلٌؾ أو اًمًٚمًٚم٦م، ورضمؿ اًم٘مؼَم َرمْج٤ًم: ووع قمٚمٞمـف اًمرضمـ٤مم، 

 أي احلج٤مرة.

٤ًٌم: ُم٤م وـمِئْ  -48  ٧ُم قمتٌتُف.اًمقـْم٠م، ٟمحق: ُم٤مقمت٧ٌُم سم٤مَب ومالن قَمْت

ُك وهُت٤مل هب٤م احلٌقُب ُمـ  -49 الٞمؾ سم٤معم٠مظمذ، ٟمحق: رومش احلٌقب رومًِم٤م: ه٤مل٤م سم٤معمِرومِم٦م، وهل اعمجروم٦م اًمتل حُترَّ

 اًمرز واًم٘مٛمح أصمٜم٤مء اًمتجٗمٞمػ.

آَت٤مذ، ٟمحق: يمٜمػ اًمدار يمٜمًٗم٤م: اَتذ ل٤م يمٜمٞمٗم٤م، وهق اعمرطم٤مض واخلالء، وطم٤مض اًمٜم٤مُس طَمْقًوـ٤م: اَتـذوا  -50

 َب اًمًٞمَػ ىَمْرسًم٤م: اَتذ ًمُف ىِمَراسًم٤م.طمقًو٤م، ىَمرَ 

 آظمتْم٤مب، ٟمحق: رىمٜم٧ِم اًمٕمروُس َرىْمٜم٤ًم: اظمتْم٧ٌم سم٤مإلرىم٤من، وهق احلٜم٤مء أو اًمزقمٗمران. -51

ا: اُمتأل ُمـ اًمُٖمَث٤مء. -52  آُمتالء، ٟمحق: همث٤م اًمًٞمُؾ هُمُثقًّ

٤م: اٟمتٔمٛمقا ذم صٍػ أو صٗمقٍف. -53  آٟمتٔم٤مم، ٟمحق: َصػَّ اًمٜم٤مُس ذم اعمًجد َصٗمًّ

٤م: أطمٙمٛمُف سم٤مًمرص٤مص. -54  اإلطمٙم٤مم، ٟمحق: رصَّ اًمٌٜم٤مَء رصًّ

ا: أدظمؾ أزراره ذم اًمٕمرى، ىمرَب اًمًٞمَػ ىَمْرسًمـ٤م: أدظمٚمـُف ذم اًمِ٘مـراب. ظَمـؾَّ  -55 اإلدظم٤مل، ٟمحق: زرَّ اًمثقب زرًّ

٤مَٟمُف وم٠مدظمؾ ومٞمف اخلالَل ًمئال يروع. ًَ
 اًمٗمّمٞمَؾ ظَمالًّ: ؿَمؼَّ ًمِ

٤م و -56 ًًّ ٤م: أدريمف سم٢مطمدى احلقاس.اإلدراك، ٟمحق: طمسَّ اًمٌمء طِم ًً  طَمًٞم

 اإلرظم٤مء، ٟمحق: ذىمٜم٧م اًمداسم٦ُم َذىْمٜم٤ًم: أرظَم٧ْم ذىمٜمٝم٤م ذم اًمًػم. -57

ا: أصٚمحٝم٤م سم٤مًمدؾم٤مر، وهق اعمًامر، وذم اًمتٜمــزيؾ اًمٕمزيـز  -58 وَََح٢ََۡجَٰد٩ُ ﴿اإلصالح، ٟمحق: ده اًمًٗمٞمٜم٦م َدْهً
١َۡنَٰح  َوُدُس  

َ
َٰ َذاِت خ ا: أصٚمح قمٚمٞم ﴾لََعَ َة، وهل طمديدٌة يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًم٘مٗمُؾ.وزرَّ اًم٤ٌمَب زرًّ  ف اًمَزرَّ

ًٌـ٤م ورـمقسًمـ٤م:  -59 ـ٦َم رـم اسمَّ ٦ًم وهل اًمتٌـ، رـمـ٥م اًمدَّ ٤م، أي أـمٕمؿ اجل٤مُمقَس ُرومَّ اإلـمٕم٤مم، ٟمحق: َرفَّ اجل٤مُمقَس َرومًّ

٤ًٌم، وهل اًمٕمِم٥م إظمي. قمٔمؿ اًمٙمٚم٥َم قمٔماًم، ؾمٛمـ اًمْمٞمَػ ؾَمْٛمٜم٤ًم، وزسمدُه زسمًدا.   قمٚمَٗمٝم٤م ُرـْم

 .‘صَّ اخلٓمٞم٥َم ٟمًّم٤م: أىمٕمدُه قمغم اعمٜمّم٦م، وهل يمرد ُمرشمٗمعاإلىمٕم٤مد، ٟمحق: ٟم -60

 اإلقمداد، ٟمحق: زاد احل٤مجُّ زوًدا: أقمدَّ زاًدا، وٟمٌؾ طم٤مُمٌد ٟمٌاًل: صٜمٕمٝم٤م وأطمًـ إقمداده٤م. -61

 اإلقمٓم٤مء، ٟمحق: ُم٤مل اًمٗم٘مراَء ُُم١موًٓ، وضمداهؿ ضَمْدوًى: أقمٓم٤مهؿ اعم٤مل واًمٕمٓمٞم٦م. -62

، زٟمره اًمِمٞمٓم٤مُن زْٟمـًرا: اإلًم٤ٌمس، ٟمحق: أزرُت ومالًٟم٤م أزرً  -63 ا: أًمًٌتُف إزاًرا، ضَمَٚمْٚم٧ُم اًمٗمرَس ضَمالًّ: أًمًٌُتٝم٤م اجلُؾَّ

 أًمًٌف اًمُزٟم٤َّمَر.

. وؿمـجر اًمثٞمـ٤مَب  -64 ـؽْمُ
ًِ ـْجَػ، وهـق اًم ًِ اإلرؾم٤مل واإلًم٘م٤مء، ٟمحق: ؾَمجػ اًمٌٞم٧َم ؾَمْجًٗم٤م: أرؾمـؾ قمٚمٞمـف اًم

 ك قمٚمٞمٝمؿ ظُمٓم٦ًٌم.ؿمجقًرا: ـمرطمٝم٤م قمكم اعمِِمجِر، ظمٓم٥م اًمٜم٤مَس ظَمَٓم٤مسَم٦ًم وظمٓم٦ًٌم: أًم٘م

 اإلٟم٤ٌمء سم٤معمِمتؼ ُمٜمف، ٟمحق: صدىمٙمؿ اهللُ ِصدىًم٤م: أٟم٠ٌميمؿ سم٤مًمّمدق. -65
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اإلٟم٤ٌمت، ٟمحق: َرسَمَؾ اعمٙم٤مُن َرسْماًل: أٟم٧ٌم اًمرسْمَؾ، وهق ٟم٤ٌمت أظمي، ظمرف اعم٤مؿمٞم٦م ظَمْروًم٤م وظِمَراوًم٤م: أٟم٧ٌم لـ٤م  -66

 ُم٤م شمرقم٤مُه ذم اخلريػ.

.اإلحل٤مق، ٟمحق: ىمٓمر اًمَٕمرسم٦م ىَمْٓمًرا: أحل٘م -67 ا: قم٤مسمُف وأحلؼ سمف اًمنمَّ  ٝم٤م سم٤مًم٘مٓم٤مر، وَذَّ ومالًٟم٤م ذًّ

٦َم ُهُجْقًرا: أوصم٘مُف سم٤مِلَج٤مِر، وهق طمٌٌؾ يٕم٘مد ذم يد اًمداسم٦م ورضمٚمٝم٤م. -68 اسمَّ  اإليث٤مق، ٟمحق: هجر اًمدَّ

٤م: أص٤مب أم رأؾمف، سمٓمٜمُف اًمداُء سمٓمٜم٤ًم: أص٤مب سمٓمٜمَُف، ـُمؾَّ اًمثقُب ـَمالًّ: أصـ -69 ف أُمًّ ٤مسمُف اًمَٓمـؾُّ اإلص٤مسم٦م، ٟمحق: أُمَّ

 وهق اعمٓمر اخلٗمٞمػ.

اإلىم٤مُم٦م، ٟمحق: ؿمت٤م سم٤معمٙم٤من ؿمتًقا، وظمرف ومٞمـف ظَمروًمـ٤م، أي: أىمـ٤مم سمـف ؿمـت٤مء وذم زُمــ اضمتٜمـ٤مء اًمـثامر أي:  -70

 اخلريػ.

ــُف  -71 يمُت : طَمرَّ ــامًّ ــرَف و ــٛمٛم٧ُم احل ــ٤معمِريمض، وو ــ٤م سم ــ٤م: طمّريمٝم ــ٤مر َريْمًْم ــض اًمٜم ــق: ريم ــؽ، ٟمح اًمتحري

 سم٤مًمْمٛم٦م.

٦ِم ًمؽمقم٤مه٤م، وهل يمؾ ٟم٧ٌم طمٚمق.اًمتحقيؾ، ٟمحق: ظمؾَّ اإل -72 ل٤م إمم اخلَٚمَّ  سمَؾ ظَمالًّ: طمقَّ

َح ؿمٕمرُه سم٤معمِمط. -73  اًمتنيح، ٟمحق: ُمِمط اًمرأس ُمِمًٓم٤م: هَّ

يَمٝم٤م سم٤مًمًٜمقن، وهق دواء يًت٤مك سمف ًمت٘مقي٦م إؾمٜم٤من وشمٜمٔمٞمٗمٝم٤م. -74 َـّ إؾمٜم٤مَن ؾمٜم٤ًّم: ؾَمقَّ  اًمتًقيؽ، ٟمحق: ؾم

 َح سم٤مًمروم٨م، وهق اًمٙمالم اًم٘مٌٞمح.اًمتٍميح، ٟمحق: روم٨م ومالٌن روْمًث٤م: سَّ  -75

٤م: ضمٕمٚمُف رىِمْٞمً٘م٤م، وؾمٜمد اًمٌمء  -76 ُف رىمًّ ٤ًٌم: ضمٕمؾ ل٤م جم٤مرَي وُمذاٟم٥َم، ورىمَّ اًمتّمٞمػم، ٟمحق: ذٟم٥م إرَض َذْٟم

ُه أهاًل وضمديًرا. وٟمّمػ اًمٙمت٤مَب  ُ ؾمٜمًدا، أي: ضمٕمؾ ًمف ؾمٜم٤مًدا أو قمامًدا يًتٜمد إًمٞمف، وضمدرُه ضَمْدًرا: صػمَّ

 َٟمّْمًٗم٤م: ضمٕمٚمُف ٟمّمٗملم.

ٜمَُف سم٤مًمِمٕمر، أي أًمّمؼ اًمِمٕمر سم٤ٌمـمـ اخلػ. -77  اًمتٌٓملم، ٟمحق: ؿمٕمر اخلػَّ ؿَمْٕمًرا: سَمٓمَّ

٤م: َوٞمََّؼ ظمرىمٝم٤م سمٜمخ٤مس سمٕمد ُم٤م اشمًع. -78 ًً  اًمتْمٞمٞمؼ، ٟمحق: ٟمخس اًمٌٙمرة َٟمْخ

َٕمُف سم٤معمِٓمٛمٚم٦م. -79  اًمتقؾمٞمع، ٟمحق: ـمٛمؾ اخلٌز ـَمْٛماًل: وؾمَّ

 َٝم٤م سمرضمٚمٞمٝم٤م.اًمتٕمٚمٞمؼ، ٟمحق: رضَمؾ اًمِم٤مَة َرضْماًل: قَمٚمَّ٘مَ  -80

ر اعمـ٤مء سم٤معمرضمـ٤مس.  -81 ـ٤م: ىمـدَّ ًً ا: ىم٤مس همقرُه سم٤معم٤ًٌمر، َرضمس اًمٖمـّقاُص َرضْم اًمت٘مدير، ٟمحق: ؾَمؼم اجلُْرَح ؾَمؼْمً

 ص٤مَع احل٥مَّ َصْققًم٤م: يم٤مًمُف سم٤مًمّم٤مع.

ِة، وهل أـمراف اًمري٤مطملم، مجع َرحْيـ٤من، وهـق ٟم -82 ا، أي: طمٞم٤َّمُه سم٤معمنَّ ٌـ٧ٌم اًمتحٞم٦م، ٟمحق: هرُت إؾمت٤مَذ َهًّ

 .﴾ٞ  ََ٘ؽۡوَح َوَرۡيَطان﴿ـمٞم٥م اًمرائح٦م، وذم اًمتٜمـزيؾ اًمٕمزيز: 

 اًمتٝمٞمئ٦م، ٟمحق: طَمَرَث اًم٘مقَس طَمْرصًم٤م: َهٞم٠ََّم َل٤م طَمَراصًم٤م، وهق ُمقوع اًمِ٘مزِّ ُمـ اًم٘مقس. -83

٧ْم ـمِْٗمَٚمَٝم٤م. -84  اًمؽمسمٞم٦م، ٟمحق: ـَمَٗمَٚم٧ِم إمُّ ـَمْٗماًل: َرسمَّ

اَه٤م سم٤معمًَٚمَٗم٦ِم ًمٚمزرِع. اًمتًقي٦م، ٟمحق: ؾَمَٚمَػ إرَض ؾَمْٚمًٗم٤م: -85  ؾَمقَّ

٤مُه سم٤مًمِمٛمٚم٦م. -86  اًمتٖمٓمٞم٦م، ٟمحق: ؿَمَٛمَؾ اًمرضُمَؾ ؿَمْٛماًل: هَمٓمَّ
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وهم٤مًم٥م اعمث٤مل اًمقاوي  ،سمٗمتح اًمٕملم ذم اعم٤ميض ويمنه٤م ذم اعمْم٤مرع الباب الثاين فَعل يفِعل:

وم٤معمث٤مل اًمقاوي  ،وإضمقف اًمٞم٤مئل واًمٜم٤مىمص اًمٞم٤مئل واًمٚمٗمٞمٗملم واعمْم٤مقمػ اًمالزم ُمـ هذا اًم٤ٌمب

ـَ ُوُرْوًدا ،وىمح طم٤مومر اًمداسم٦م ىِمَح٦مً  ،ح اًمّمٌُح ُووقطًم٤موو :ٟمحق ويمزُه ُُمْقؾَمك  ،َوَرَد ُم٤مَء َُمْدَي

 . َويْمًزا
ا ،سم٤مع ؾمٚمامُن اًمٙمت٤مَب ُمـ ؾم٤مضمٍد سمٞمًٕم٤م :وإضمقف اًمٞم٤مئل ٟمحق زادُه اهللُ  ،ؾم٤مر اعم٤ًُمومُِر ؾَمػْمً

  . ص٤مد اًمٓمػَم َصْٞمًدا ،قِمْٚماًم زي٤مدةً 
ْي٧ُم  :واًمٜم٤مىمص اًمٞم٤مئل ٟمحق اءً َذَ ـٍ سَمْخٍس ِذَ ًملِم ُُمِْمٞم٤ًّم ،اًم٘مٚمَؿ سمثَٛم  ،َوَُم٣م َُمَثُؾ إوَّ

 . ىَم٣م زيٌد ُمٜمٝم٤م َوـَمًرا ىمْم٤مءً  ،هَداهؿ اهللُ ُهدًى وهداي٦مً 
ُخِب  ﴿ ،واًمٚمٗمٞمػ اعم٘مرون ٟمحق: ـمقي٧ُم اًمٙمت٤مَب  ُٟ ِش٠ِّ ل٢ِۡ ّيِ ٱلّفِ ٍَ

َٞ ٥َآَء  ٬ِي ٱلفذ ٍۡ  ﴾َج

ُ َۡشذ ﴿واًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروق ٟمحق:  ٣ُ٫َُٰ ٱَّللذ َٝ َوَٛى ِ َٰل  . َيِ٘مَل وىم٤مي٦مً  ﴾ َل
ةً  ،ضَمؾَّ اهللُ ضَماَلًٓ  :واعمْمٕمػ اًمالزم ٟمحق وَمررُت ُمٜمٙمؿ  ،ىَمرْرُت سم٤معمٙم٤من ىمراًرا ،قَمزَّ قِمزَّ

 . ؿَم٧مَّ إُمر ؿَمت٤مشًم٤م ،ومِراًرا
زأر  ،أه اًمٗمريَؼ أًها :وم٤معمٝمٛمقز ٟمحق ،وي٠ميت ُمـ هذا اًم٤ٌمب اعمٝمٛمقز واًم٤ًممل أيْم٤م

همًؾ  ،ضمَٚمس ضُمٚمقؾًم٤م :واًم٤ًممل ٟمحق .يم٤مء قمـ إُمر يَمْٞمًئ٤م ،اهلل جمٞمئ٤مضم٤مء ٟمٍُم  ،إؾمُد َزئػًما

ا مَجِْٞمالً  ،اًمثقَب هَمًالً  سًم٤م ،اِْصؼِمْ َصؼْمً  . صدُمُف سم٤مًمٞمد أو سم٠مًم٦مٍ  :َضب ومالٟم٤ًم َضْ
سًم٤م ومٝمق و٤مرٌب تصريفو:  ُب َضْ َب َيَيِ سًم٤م ومٝمق ُميوٌب  ،َضَ ُب َضْ َب ُيْيَ  ،وُضِ

                                                                                                                
٤مَه٤م ِم٤م هب٤م سمِخالٍل. -87  اًمتٜم٘مٞم٦م، ٟمحق: ظَمؾَّ أؾمٜم٤مَٟمُف ظَماًل: َٟم٘مَّ

ٌُُّف، ٟمحق: َدَرَج اًمَقًَمُد َدَرضَم٤مًٟم٤م: َُمَِمك ُِمِْمَٞم٦َم اًمّم٤مقمِد ذم اًمدرج. -88  اًمتِم

ل، ٟمحق -89 ًم٧ْم َدسُمْقًرا وؿمامًٓ.اًمتحقُّ قَّ  : َدسَمَرِت اًمِريُح ُدسُمْقًرا: ؿمٛمٚم٧م اًمريُح ؿمٛمقًٓ: حَتَ

 اًمتقاري، ٟمحق: ضمدر اًمرضُمُؾ ضمْدًرا: شمقاَرى سم٤مجلدار. -90

 اعمزاوًم٦م، ٟمحق: طمرث إرض طَمْرصًم٤م: زاول٤م سم٤معمحراث. -91

 اعمج٤مزاة، ٟمحق: ُمٙمر اهللُ وُماَلًٟم٤م: ضم٤مزاُه قمغم اعمٙمر. -92

 ٦م، ٟمحق: طمجؿ اًمٓمٌٞم٥ُم اعمريَض طَمْجاًم: قم٤مجلُف سم٤محلج٤مُم٦م، وهل اُمتّم٤مص اًمدم سم٤معمحجؿ.اعمٕم٤مجل -93

ٌْاًل: همٚمٌٜمل ذم اًمٜمٌؾ. ووَمَ٘مَف اًمرضمَؾ وَمْ٘مًٝم٤م  -94 اعمٖم٤مًم٦ٌم، ٟمحق: ؿم٤مقمرُت حمٛمد اىم٤ٌمل ومِمٕمرّن، وٟم٤مسمٚمٜمل سمٙمٌر ومٜمٌٚمٜمل َٟم

 سمٛمٕمٜمَك همٚمٌُف ذم اًمٕمٚمؿ.
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ْب  :إُمر ُمٜمف ْب  :ٜمٝمل قمٜمفواًم ،اِْضِ ٌب  :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمِيٌب  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمْيِ ُِمْيَ

سَم٦ٌم ُِمياٌب  سم٤من وُِمَيسم٤من :شمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْيَ أومٕمؾ  ،ُمْم٤مِرُب وُمْم٤مِري٥ُم  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َُمْيِ

ُب  :اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف سَمك :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأْضَ سم٤مِن َوُضسَمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُضْ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َأْضَ

سمٞم٤مٌت أضسمقن وأو ٌب وُضَ (4) . ٤مرُب وُضَ
 

                                         
٤ًٌم ُمـ اًم٤ٌمب إول، وإًمٞمؽ سمٞم٤مهن٤موشمقضمد ذم هذا اًم٤ٌمب شمٚمؽ اعمٕم٤مّن اًمزائ (1)  .دة ىمري

ا: ضم٤مء قمـ ي٤ًمره، راف  -1 اإلشمٞم٤من، ٟمحق: ويمر اًمٓم٤مئُر ويمًرا وُويمقًرا: أشمك ويَمرُه، وين اًمرضمُؾ َيْٞمِنُ َيْنً

 اًمرقم٤مُة َرْيًٗم٤م: أشمق اًمريَػ وهل ُم٤م سَمُٕمَد قمـ اعمدن واًمتحيُّ ُمـ اًمٌقادي.

 ىًم٤م: أظمذُت ورىمُف، وزٟم٧ُم اعم٤مَل وْزًٟم٤م: أظمذشُمُف سم٤مًمقزن.إظمذ، ٟمحق: ورىم٧ِم اًمِمجر َيِرُق َورْ  -2

 إيمؾ، ٟمحق: ظمْم٧ٌِم اعم٤مؿمٞم٦ُم ظُمْمقسًم٤م: أيمٚم٧ِم اخلَْْم٥م، وهق ظمية اًمِمجر. -3

 اًمٌٚمقغ ٟمحق: طميُت اًمٌئَر طمتك قِمٜم٧ُْم، أي: سمٚمٖم٧ُم قمٞمقن اعم٤مء، وشمٍميٗمف: قم٤مَن َيِٕملْمُ قَمْٞمٜم٤ًم وقَمَٞم٤مًٟم٤م.  -4

 ُروقًُم٤م: سمٜم٤مُه سم٤مًمروؿ، وهق احلج٤مرُة، وقمرؿم٧ُم قَمْرؿًم٤م: سمٜمٞم٧ُم اًمٕمريَش. اًمٌٜم٤مُء، ٟمحق: روؿ اًمٌٞم٧َم  -5

اجلٚمقس، ٟمحق: إؾمت٤مذ وؾَمط اًمٓماَلَب َوؾْمًٓم٤م وؾِمَٓم٦ًم: ضمٚمس وؾمـٓمٝمؿ، ووىمـر ذم سمٞمتـف ُوىمـقرًة: ضمٚمـس  -6

 سمقىم٤مر.

 ُيّمػ َٟمٕمٚمف، أي ُيرزه٤م سم٤معمخّمػ، واعمّمدر ظمّْمٌػ. ملسو هيلع هللا ىلصاخلرز، ٟمحق: يم٤من رؾمقل اهلل  -7

 ٟمحق: زسمد اًمًقيَؼ َزسْمًدا: ظمٚمٓمف سم٤مًمُزسمد.اخلٚمط،  -8

َٚمؿ، وهل ؿمجر ُمـ اًمٕمْم٤مه ُيدسمغ سمف. -9 ًَ  اًمدسم٤مهم٦م، ٟمحق: ؾمٚمؿ اجلٚمد ؾَمْٚماًم: دسمٖمف سم٤مًم

ًٌْت٤م: دظمؾ ذم يقم اًم٧ًٌم. -10  اًمدظمقل،ٟمحق: ؾم٧ٌم اًمرضمُؾ ؾَم

ٝم٤م ذم اًمٕمٗمر واًمؽماب. -11 ، ٟمحق: قمٗمر اًمرداَء قَمْٗمًرا: دؾمَّ  اًمدسُّ

 طم٤مُمد رأؾمف َزْيًت٤م: دهٜمف سم٤مًمزي٧م.اًمدهـ، ٟمحق: زات  -12

 اًمرسمط، ٟمحق: رسمؼ اًمنوال َرسْمً٘م٤م: رسمٓمف سم٤مًمرسمؼ، وهق احلٌؾ أو اخلٞمط. -13

  اًمرقمل، ٟمحق: راوم٧م اعم٤مؿمٞم٦م َرْيًٗم٤م: رقم٧ِم اًمريػ، وهل أرض ذات زرع وظِمّم٥ٍم. -14

 اًمرومع، ٟمحق: قمرؿم٧ُم اًمٕمٜم٥َم قمروؿًم٤م: رومٕم٧ُم أهمّم٤مَٟمُف قمغم ظمِم٥م اًمٕمريش. -15

 ٟمحق: ه٤مص اًمٓمػُم َهْٞمًّم٤م: رَُمك هبٞمّمف، وهق ومْمالشمف أو وًمده.اًمرُمل،  -16

 اًمًح٥م، ٟمحق: ذال ىمٛمٞمّمف ذياًل: ؾمح٥َم ذيٚمف. -17

ص ظمنًما: ٟمٗمك قمٜمف اخلِم٤مرة، وظمََم اعمٕمَز ظِمَّم٤مًء: ؾَمؾَّ ظُمّمٞمتف  -18 ؾمٚم٥م اعم٠مظمذ، ٟمحق: ظمنم احلٛمَّ

 وٟمزقَمَٝم٤م.

 ق اًمرال.اًمًٞمالن، ٟمحق: رال اًمّمٌلُّ َرْياًل: ؾم٤مل ًمٕم٤مسَمُف وه -19

ٌِْؾ وٟمحقمه٤م. -20  أِو احل
ِ
ه٤م سم٤مًمقيم٤مء ، ٟمحق: ويَمك اًمِ٘مرسَم٦َم َويْمًٞم٤م: ؿمدَّ  اًمِمدُّ
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 اًمِمؼ، ٟمحق: ظمرم ومالًٟم٤م ظمرًُم٤م: ؿمؼَّ ُم٤م سملم َُمٜمِخريف، َصَٗمـ اًمرضمَؾ َصْٗمٜم٤ًم: ؿمؼَّ َصٗمٜمَُف، وهق وقم٤مء اخلّمٞم٦م. -21

، ٟمحق: رَوَػ اًمٚمحَؿ َرْوًٗم٤م: ؿمقاُه قمغم اًمروػ، وهق ا -22  حلجر اعمحٛمك سم٤مًمٜم٤مر أو اًمِمٛمس.اًمٌمُّ

 اًمّمٞمد، ٟمحق: دسَمؼ اًمٓم٤مئر َدسْمً٘م٤م: ص٤مَدُه سم٤مًمَدسمؼ، وهق يمؾ ًمزج يّم٤مد سمف اًمٓمػُم واًمذسم٤مب وٟمحقمه٤م. -23

 اًمّمػمورة، ٟمحق: ذال اًم٘مٛمٞمُص َذْياًل: ص٤مر ًمُف ذيٌؾ. -24

٤ًٌم: ضسمُف  -25 سم٤مًم٘مْمٞم٥م، ظمٓمؿ اًمٌٕمػَم اًميب، ٟمحق: ؾم٤مف اًم٘م٤مشمَؾ ؾَمْٞمًٗم٤م: ضسمُف سم٤مًمًٞمػ، ىمْم٥م اًمرضمَؾ ىَمْْم

 ظَمْٓماًم: ضب ظَمْٓمَٛمُف، وهق أٟمػ اًمٌٕمػم. ورك اًمرضمؾ َوْريًم٤م: ضسمف ذم وريمِف.

، ٟمحق: ظم٤مط اًمثقَب ظِمٞم٤مـَم٦ًم: وؿَّ سمٕمض أضمزائف إمم سمٕمض سم٤مخلٞمط. -26  اًمْمؿُّ

 ـمٚم٥م اعم٠مظمذ، ٟمحق: و٤مف اًمٙمريَؿ ِوَٞم٤موَم٦ًم: ـمٚم٥م ُمٜمف اًمْمٞم٤موم٦م. -27

 اًل: ـم٤مل ذيُؾ ىمٛمٞمّمِف.اًمٓمقل، ٟمحق: ذال ىمٛمٞمُّمُف َذيْ  -28

 فمُٝمقُر اعم٤مدة، ٟمحق: ؿم٤مم اًمقًمد ؿَمْٞماًم: فمٝمر سمجٚمدشمف ؿم٠مُم٦ٌم، وهل قمالُم٦م ذم اًمٌدن. -29

ؾًم٤م: قَمضَّ سم٤مٕضاس. -30 ، ٟمحق: ضؾَمُف َضْ  اًمٕمضُّ

، ٟمحق: َذمَّ اًمقضْمُف َذُِمْٞماًم: قمالُه اًمذُمٞمؿ، وهق طم٤ٌمت ؾمقداء شمٜم٧ٌم سم٤مًمقضمف ُمـ طمري أو ضَمرٍب. -31  اًمُٕمُٚمقُّ

 اًمٖمرز، ٟمحق: فمٗمر اجلٚمد فَمْٗمًرا: همرز ومٞمف اًمٔمٗمرة. -32

٤م، ىمرع اًمٜم٤مىمقَس، وهق ضمرس اًمٜمّم٤مرى. -33 ًً اُب ٟم٘م  اًم٘مرع، ٟمحق: ٟم٘مس اًمٌقَّ

اًم٘مٓمع، ٟمحق: ظمغم اعم٤مؿمٞم٦م ظَمْٚمًٞم٤م: ىمٓمع ل٤م اخلغم، وهق احلِمٞمش، وودج اًمداسم٦َم وْدضًم٤م: ىمٓمع وْدضَمَٝمـ٤م. وهـق  -34

 يٌ٘مك سمٕمدُه طمٞم٤مة.قمرق إظمدع اًمذي ي٘مٓمٕمف اًمذاسمح، ومال

أي: ٓي٘مقُمقن سم٠مُمر ؾمٌتٝمؿ، وهق اٟم٘مٓم٤مع اًمٞمٝمقد قمــ يمًـ٥م  ﴾َوَي٬َۡم ََل يَۡفبُِخ٬نَ ﴿اًم٘مٞم٤مم سم٤معم٠مظمذ، ٟمحق:  -35

 اعمٕمٞمِم٦م.

 اًمٙمثرة، ٟمحق: ُمِمك اًمٗمالح َُمَِم٤مًء: يمثرت ُم٤مؿمٞمتف، دان راؿمٌد َدْيٜم٤ًم: يمثر َدْيٜمف. -36

 اًمٙمن، ٟمحق: ظمِمٛمُف ظَمِْماًم: يمن ظمٞمِمقَُمُف. -37

 اًمٙمل، ٟمحق: روػ اًمٜم٤مىَم٦َم َرْوًٗم٤م: يمقاُه سم٤مًمروٗم٦م. -38

اًمٜمح٧ُم، أي: اؿمت٘م٤مق اعمٗمرد ُمـ اجلٛمٚم٦م ٕضمؾ اإلَي٤مز ذم اًمٙمت٤مسم٦م واًمتٞمًػم ذم اًمٜمٓمؼ، ٟمحق: ؾم٘مك اًمرضمـَؾ  -39

 ؾَمْ٘مَٞم٤م: ىم٤مل ًمف: ؾم٘م٤مك اهلل، أو ؾَمْ٘مًٞم٤م ًمؽ.

 اًمٜمٔمؿ، ٟمحق: وزن اًمِِمٕمَر: ٟمٔمٛمُف ُمقاومًِ٘م٤م ًمٚمٛمٞمزان. -40

اِف. اًمٜمٗمُش، -41 ـَ َٟمْدوًم٤م: سمٛمٕمٜمك ٟمٗمِمُف وؿمّٕمَثُف سم٤معمِٜمَْدِف، وهل ظمِم٦ٌم اًمٜمَدَّ  ٟمحق: ٟمدف اًمُ٘مٓم

اًمقوع، ٟمحق: ؾمٗمر اًمٌٕمػَم ؾَمْٗمًرا: ووع قمغم أٟمٗمف اًمًٗم٤مَر، وهق ضمٚمدة شمقوع قمغم أٟمػ اًمٌٕمػم ومٞمخٓمؿ هب٤م،  -42

ًزا: ووع ًمف قمالُم٦م الٛمزة.  ومهز احلرف مَهْ

 ٜم٤ًم: اَتذه٤م َوـَمٜم٤ًم.آَت٤مذ، ٟمحق: وـمـ اعمديٜم٦َمَوـمَ  -43

٤ًٌم، سمٛمٕمٜمك: اُمتّد ُمثؾ اًمُ٘مْْم٤ٌمن. -44  آُمتداد، ٟمحق: ىمْم٥م ؿمٕم٤مَع اًمِمٛمس ىمْم
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ٌَُّف. -45 ٌُقسًم٤م: يمنُه واؾمتخرج ًم  آؾمتخراج، ٟمحق: ًم٥مَّ اًمٚمقَز ًُم

ا: أسم٘مك قمغم اعم٤مئدة اخلُِم٤مرة سمٕمد أيمؾ اًمٓمٕم٤مم. -46  اإلسم٘م٤مء، ٟمحق: ظمنم اًمٓم٤مًم٥ُم ظَمنْمً

ج اًمّمٌلُّ َرْدضًم٤م: أظمرج اًمرَدَج ُمـ سمٓمٜمـف، وذًمـؽ أول ُمـ٤م ُيـرج ُمــ سمٓمــ اًمّمـٌل اإلظمراج، ٟمحق: رد -47

جرُة ُوروًدا: أظمرضم٧ْم َوْرَدهـ٤م وَزهرهـ٤م. وذم طمـدي٨م أيب داؤد:  واًمـُٛمٝمر ىمٌؾ أن ي٠ميمؾ ؿمٞمًئ٤م، وَرَدِت اًمِمَّ

 َويُمؾُّ وَمْحٍؾ َيْٛمِذْي، أي: ُُيرُج اعَمْذَي.

 ٕمٛمُف اًمزي٧َم.اإلـمٕم٤مم، ٟمحق: زات اعمًٙملَم زيًت٤م: أـم -48

 اإلفمٝم٤مر، ٟمحق: قمرض اعمت٤مَع ًمٚمٌٞمع قَمْرًو٤م: أفمٝمرُه ًمذوي اًمرهم٦ٌم ومٞمف ًمٞمِمؽموه. -49

ا: ُٟمِٕمدُّ لؿ اعمػمَة، وهل ـمٕم٤مم َيٛمع ًمٚمًٗمر وٟمحقه. -50  اإلقمداد، ٟمحق: ٟمٛمػم أهٚمٜم٤م َُمػْمً

ٓمـك وًمّٞمـُف ِدَيَتـُف. وزن ًمـف اإلقمٓم٤مء، ٟمحق: ؾم٘مك اًمْمٞمَػ ؾَمْ٘مًٞم٤م: أقمٓم٤مُه ُم٤مًء ًمٞمنمب. ودى اًم٘متٞمَؾ َوْدًي٤م: أقم -51

 اًمدراهَؿ: أقمٓم٤مُه إي٤مه٤م سم٤مًمقزن.

٤ًٌّم: يم٤ًمه٤م سم٤مًمٓم٤ٌمسم٦م، وهل ضمٚمدة شمٖمٓمل اخلَُرَز ومتتِّٜمٝم٤م. -52  اإلًم٤ٌمس، ٟمحق: ـم٥مَّ ظمرز اًمً٘م٤مء ـم

53- . ـَ  اإلًم٘م٤مء، ٟمحق: قمٓمٜم٧ُم اإلسمَؾ قَمْٓمٜم٤ًم: أًم٘مٞمُتُف ذم اًمٕمٓم٤من، وهق ُمٚمح وٟمحقه َيٕمؾ ذم اإله٤مب ًمئال ُيٜمت

إلص٤مسم٦م، ٟمحق: ص٤مف اعمٓمُر اًمٜم٤مس َصْٞمًٗم٤م: أص٤مهبؿ اعمٓمُر ذم ُمقؾمؿ اًمّمٞمػ، رمتـ٧م اًمِمـ٤مة َرمْتًـ٤م: أظمـذه٤م ا -54

 همٌٌم ُمـ أيمؾ اًمرشمؿ، وهق ٟمقع ُمـ اًمٜم٤ٌمت، وشمـ اًمرضمَؾ ُوشُمْقًٟم٤م: أص٤مب وشمٞمٜمُف.

ا: أىم٤مم قمٚمٞمف احل -55 .اإلىم٤مُم٦م، ٟمحق: ص٤مف اًمثريُّ سم٤معمٙم٤من: أىم٤مم سمف َصْٞمًٗم٤م، طمدَّ اجل٤مَّن طَمدًّ  دُّ

ٜمَُف أو أٟمْمجُف قمغم اًمروػ. -56  اًمتًخلم واإلٟمْم٤مج، ٟمحق: روػ اًمٚمحَؿ َرْوًٗم٤م: ؾمخَّ

اًمتّمٞمػم، ٟمحق: زاف اًمٜم٘مقَد َزْيًٗمـ٤م: ضمٕمٚمٝمـ٤م ُزيقوًمـ٤م، وشمـر اًم٘مـقَم شمِـَرًة: ضمٕمـؾ ؿمـٗمٕمٝمؿ ِوشمـًرا، وصمـػ اًمِ٘مـْدَر  -57

، َوضَمَرُه َوضْمًرا: ضمٕمؾ اًمقضمقر ذم ومٞمف، وهق اًمدو  اء اًمذي ُيّم٥مُّ ذم اًمٗمؿ.وصمًٗم٤م. ضمٕمؾ ل٤م أصم٤مذمَّ

َت سم٤معمزُم٤مر. -58  اًمتّمقي٧م، ٟمحق: زُمر اعمٖمٜمل َزُمػًما: َصقَّ

ٌَُف سم٤معمًؽ. -59 ًٙم٤م: ـمٞمَّ ًْ  اًمتٓمٞمٞم٥م، ٟمحق: َُمًؽ اًمثقب َُم

 اًمتٕمٚمٞمؼ، ٟمحق: وشمر اًم٘مقَس َوشْمًرا َوشمَِرًة: قمٚمَّؼ قمٚمٞمٝم٤م ىمقؾمٝم٤م. -60

 ٤مخلْم٤مب.اًمتٖمٞمػم، ٟمحق: ظمْم٥م اًمٚمحٞم٦َم ظِمَْم٤مسًم٤م: هَمػمَّ ًمقهَن٤م سم -61

 طَمتَّك ص٤مر يم٤مًمٚمٌد. ورُمـد اًمٙمـ٤مومُر َرَُمـ٤مَدًة: هٚمـؽ طمتـك  -62
ِ
ُف سم٤معم٤مء ًٌْدا: ٟمٗمَِمُف وسمٚمَّ ٌُُّف، ٟمحق: ًمٌَد اًمّمقَف ًَم اًمتِم

 ص٤مر يم٤مًمرُم٤مد.

َد ل٤م َوىْمًت٤م. -63  اًمتحديد، ٟمحق: وىم٧م اهللُ اًمّمالَة َوىْمًت٤م: طَمدَّ

٥م قمٚمٞمف اًمريَش  -64  .اًمؽميمٞم٥م، ٟمحق: راش اًمًٝمَؿ َرْيًِم٤م: ريمَّ

٤ًٌم ؿمديًدا. -65 ٌَُّف طُم  اعم٤ٌمًمٖم٦م، ٟمحق: وضمد سمٗمالن َيُد َوضْمًدا: أطم

 اعمٖم٤مًم٦ٌم، ٟمحق: ظم٤مصٛمُف ومالٌن ومٞمخِّمٛمُف ظمّمقُم٦ًم: همٚمٌُف ذم اخلّمقُم٦م. واقمدّن ظم٤مًمٌد ومققمدشُمُف. -66
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 . سمٙمن اًمٕملم ذم اعم٤ميض وومتحٝم٤م ذم اعمْم٤مرع الباب الثالث َفِعَل يَ ْفَعُل:
َٛمعُ ،ؾَمِٛمعَ  تصريفو: ًْ ُٛمقعٌ  ،ومٝمق ؾم٤مُِمعٌ  ،ؾَمْٛمًٕم٤م ،َي ًْ َٛمُع ؾَمْٛمًٕم٤م ومٝمق َُم ًْ إُمر  ،وؾُمِٛمَع ُي

َٛمعْ  :واًمٜمٝمل قمٜمفُ  ،اؾِْمَٛمعْ  :ُمٜمفُ  ًْ َٛمعٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَم ًْ َٛمعٌ  :وأًم٦م ُمٜمفُ  ،َُم ًْ َٛمَٕم٦مٌ  ،ُِم ًْ  ،ُِم

اَمعٌ  ًْ َٛمَٕم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِم ًْ َٛمٕم٤مِن وُِم ًْ أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ  ،ُم٤ًمُِمُع وُم٤ًمُِمْٞمعُ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َُم

أؾمَٛمُٕمقن  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،٤مِن وؾُمْٛمٕمٞم٤منِ أؾمٛمٕم :وشمثٜمٞمتٝمام ،ؾُمْٛمَٕمك :واعم١مٟم٨م ُمٜمفُ ،َأؾْمَٛمعُ  :ُمٜمف

 . وؾُمَٛمٌع وؾُمْٛمَٕمٞم٤مٌت  ،وأؾم٤مُمعُ 
 ،واًمّمٗم٦م اًمث٤مسمت٦م ،واعمرض واًمٕمٞم٥م ،واًمٚمقن واحلكَْم  ،وهم٤مًم٥م أومٕم٤مل اًمٗمرح واحلزن

 ُمـ هذا اًم٤ٌمب. ،واًمداًم٦م قمغم اًمٙمثرة ،واخِلٚم٘مٞم٦َّم

٤م :ومٛمـ اًمٗمرح ٟمحق  ـَ  ،وَمٙم٤مَه٦مً  ومٙمَِف اًمُنوضملُّ  ،واعمّمدُر ِرًى  ،روٞم٧ُم سم٤مهلل رسمًّ ؾَمِٛم

وِحؽ إًمٞمف  :أي ،سَمشَّ قُمٛمُر سَمْٙمًرا سمِم٤مؿم٦مً  ،َٟمِِمَط َوَُمِرَح  :أي ،أِرَن أَرًٟم٤م ،ُُمْٗمٚمٌِح ؾِمَٛمٜم٤ًم َوؾِماَمَٟم٦مً 

 . وًم٘مٞمُف ًم٘م٤مًء مجٞمالً 
ؾم٤مءت طم٤مًُمُف واؿمتد قمٞمِمُف ُمـ يمثرة اًمٕمٞم٤مل وىمٚم٦م  :وسمِد ومالٌن َوسَمًدا :وُمـ احلزن ٟمحق

 .َُمؾَّ اعمريُض َُمالًّ  ،يَمآسَم٦مً  ،  ٠ِبتأل٤ملػ قمغم اًمٗم٤مئ٧م َلَٗمً  ،اعم٤مل
ْت  :سمٛمٕمٜمك ،ـمٚمٞم٧ُم إؾمٜم٤مُن ـَمالً  :وُمـ اًمٚمقن ٟمحق ةً  ،اصَٗمرَّ أِزر  ،ظَمِيَ اًمِمجُر ظُمْيَ

ْت  :َْح٧َِّم اًمزضم٤مضَم٦ُم َْح٤ًّم ،يم٤من أسمٞمَض اًمٕمُجِز أو اًمٗمخذيـ :أي ،احلّم٤مُن أَزًرا  . اؾمَقدَّ
٤م :وُمـ احلكْمِ ٟمحق ًً ُمِرَئ ومالٌن  ،هَبَِج٧ِم احلدي٘م٦ُم هَبْج٦مً  ،وٓن ٟمُٕمؿ :هَمِٞمس اًمِمٕمُر هَمَٞم

ـَ  :ـَمؾَّ اًمقًمُد ـَماَلًَم٦مً  ،ص٤مر يم٤معمرأة َهٞمَْئ٦ًم أو طمديًث٤م :َُمَرأَ  ًُ  . طَم
ضُمُؾ ُمـ َيِدِه َيْٞمَدى َيًدى :وُمـ اعمرض ٟمحق ٧ٌَْم َيُدُه وؿَمٚم٧َّْم  :يِدَي اًمرَّ ىَمِزَل ومالٌن  ،َذَه

                                                                                                                
ئل وظم٤مص٦م اعمٖم٤مًم٦ٌم ٓشمًتٗم٤مد إٓ ُمـ اًم٤ٌمب إول واًمث٤مّن وؿم٤مًذا ُمـ اًمراسمع، وعم٤م يم٤من اعمث٤مل وإضمقف اًمٞم٤م 

واًمٜم٤مىمص اًمٞم٤مئل ٓ ي٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب إول، ومحلم إرادة اعمٖم٤مًم٦ٌم أيًْم٤م دُمٚم٥م إىم٤ًمم اعمذيمقرة ُمــ ا ًمٌـ٤مب 

ٌَـُف ذم  اًمث٤مّن، وإن يم٤من ذم إصؾ ي٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م أو اًمراسمـع، ٟمحـق: واضمٚمـف ُمقاضمٚمـ٦ًم ومقضَمَٚمـُف: هم٤مًَم

ٌَُف ذم اخلقض ذم  ٌَُف، واطمٚمُف ومقطمَٚمُف، أي هم٤مًَم اًمقطمـؾ ومٖمٚمٌـُف ذم ذًمـؽ، واُخـُف ُمقاُخـ٦ًم ومقُخـُف، اًمقضمؾ ومَٖمَٚم

ُه. ٌُُف، وي٤مهّن ٟمٕمٞمٌؿ وم٠ميِنُ  وواهٌٜمل ظم٤مًمٌد وم٠مه

َـّ قمـ اًم٤ٌمل أن ظم٤مص٦م اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اًم٤ٌمب إول ىمٞم٤مؾمٞم٦م قمغم طملم أهن٤م ؾمامقمٞم٦َّم ذم هذا اًم٤ٌمب.   وٓ يٕمزسم
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ضمِرَب  :قَمرَّ ومالٌن قَمَرًرا ،َأَص٤مسَمُف َداٌء ذِم وُم١َماِدهِ  :ًمرضُمُؾ وم٠َمًداومِئَد ا ،قمِرَج أؾْمقأ اًمٕمرِج  :ىَمَزًٓ سمٛمٕمٜمك

 . وَأَص٤مسَمُف طُمٙم٤مكٌ 
َٞم٤مًٟم٤م :أُِمَف َأَُمًٝم٤م ،ؾَمِٗمَف اًمرضمؾ ؾَمَٗم٤مَه٦مً  :وُمـ اًمٕمٞم٥م ٟمحق ًْ

ًَمِقَث  ،قَم٧مَّ اًمٙمالُم قَمَتًت٤م ،َٟمِزَ ٟمِ

 . أي سَمُٓم١َم يمالُُمُف ويمؾَّ ًم٤ًمُٟمفُ ،اخلَٓمِْٞم٥ُم ًَمَقصًم٤م
ـَ اًمٌمُء َيَ٘مٜم٤ًم :ٗم٤مت اًمث٤مسمت٦موُمـ اًمّم ُم٤م وَمتَِ  ؾم٤مضِمٌد  ،وَمِٝمَٛمفُ  :أي ،ومِ٘مف اًمٙمالَم ومِْ٘مًٝم٤م ،َيِ٘م

 . ىمطَّ ؿَمْٕمُر راؿِمٍد ىَمَٓمًٓم٤م ،َيٕمٌُد اهللَ
َذيمَِل  ،اؾمقدَّت أضْمَٗم٤مُن قمٞمٜمٞمف ظِمٚم٘م٦مً  :يمِحَؾ اًمرضُمُؾ يَمَحالً  :وُمـ اًمّمٗم٤مت اخِلْٚمِ٘مٞم٦َّمِ 

٧ِم إؾمٜم٤مُن َرَصًّم٤م ،َصُٚم٥َم َوقَمالَ  :سمٛمٕمٜمك ،ؿمِئَز اعمٙم٤مُن ؿَم٠مًزا ،اًمٓم٤مًم٥ُم َذيًم٤م  :أي ،رصَّ

 . اؾمَقدَّ  :ؾمِحَؿ اًمرضُمُؾ ؾَمَحاًم  ،اٟمتٔمٛم٧م واؾمتقت
اًَم٦ِم قمغم اًمٙمثرة ٟمحق يمثَُر  :أي ،وَمِٝمَد اًمرضمُؾ وَمْٝمًدا،هَمٜمَِل اًمرضُمُؾ هِمٜمًك :وُمـ إومٕم٤مل اًمدَّ

(4). يمثر ومٞمف اًمٗم٠مر :سمٛمٕمٜمكومئَِر اعمٙم٤مُن وم٠مًرا  ،يَمث٧َِّم اًمٚمحٞم٦ُم يَمَثًث٤م ،ٟمقُُمُف يم٤مًمَٗمْٝمدِ 
 

                                         
 ؼ ُمٜمٝم٤م اًمٗمٕمُؾ، وهل يمام يكم:وذم هذا اًم٤ٌمب يقضمد أيمثر ُمـ أرسمٕملم ُمٕمٜمك زائًدا قمغم اعم٤مدة اعمِمت  (1)

 اإلشمٞم٤من، ٟمحق ؾَمٜمَِٝم٧ِم اًمٜمخٚم٦ُم ؾَمٜمًَٝم٤م، أي: أشمك قمٚمٞمٝم٤م اًمًٜمقن، وهل اجلدب واًم٘محط. -1

إيمؾ، ٟمحق: وِحل إؾمت٤مُذ َوْحًقا: أيمؾ ذم وىم٧م اًمْمحك، طمٔمؾ اًمٌٕمػُم طمٔمـالً، أي: أيمثـر ُمــ  -2

 أيمؾ احلٜمٔمؾ.

 وهق اًمٕمّمُٗمر. اجلٛمع، ٟمحق: طمِرص اًمّمٞم٤مُد طمَرًص٤م: مجع اإلطمريَص  -3

اخلروج، ٟمحق: ًمثَِٞم٧م اًمِمجرُة ًَمًثك: ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٚمثك وهق ُمـ٤م يًـٞمؾ ُمــ سمٕمـض اًمِمـجر يم٤مًمّمـٛمغ،  -4

 وَُمنِمت اًمِمجرُة ُمنًما: ظمرضم٧م ومٞمٝم٤م اعمنمُة، وهل أول ٟم٤ٌمت إرض.

اخلٞمؾ واحلٛمـػم، اًمدظمقل، ٟمحق: ٟمِٕمر احلامُر َٟمَٕمًرا: دظمٚم٧م اًمٜمُْٕمَرُة ذم أٟمٗمٞمف، وهل ذسم٤مسَم٦ٌم زرىم٤مء شمدظمؾ أٟمقف  -5

 ومتٝمٞمجٝم٤م وشم١مذهي٤م. راح اًمٌٞم٧َم يراُح ِرحْي٤ًم: دظمٚمْتُف اًمريُح، ي٘م٤مل: اومتح اًم٤ٌمَب طمَتك يراح اًمٌٞم٧ُم.

ـَ اخلقف. -6  اًمرؤي٦م، ٟمحق: أؾِمد قمٛمران أؾْمًدا، أي: رأى إؾمد ومدهَش ُم

اسملم طِملْمَ شَمْرَُمُض اًْمِٗمّم٤مُل، أي: طِملْمَ  -7  شَمْرقَمك ذم ؿمـّدة احلـرِّ وًَمـُد اًمرقمل، يمام ذم طمدي٨م ُمًٚمؿ: َصالُة إوَّ

 اًمٜمقق. واًمرُمْم٤مء ؿمدة احلّر، واًمتٍميػ: َرُِمض يرَُمض َرَُمًْم٤م.

 اًمرُمُل، ٟمحق: ٟمِخَؿ اعمزيمقُم َٟمَخاًم: رَُمك سمٜمُخ٤مُمتف. -8

 اًمنمُب، ٟمحق: حمض اًمٓم٤مًم٥ُِم حَمًَْم٤م: ذب اعمحَض وهق رء ظم٤مًمٌص. -9

 اًمِمٙمقى، ٟمحق: رضِمْٚم٧ُم َرضَماًل: ؿمٙمقُت ِرضمكم. -10
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اًمّمػمورة، ٟمحق: ظم٤مل اًمٖمري٥ُم ظمقًٓ: ص٤مر ذا ظمَقٍل وظمدم سمٕمد اٟمٗمـراد، َوسمِـَرت اإلسمـُؾ َوسَمـًرا: صـ٤مرت  -11

 يمثػمة اًمقسمر.

 اًمٓمقل، ٟمحق: هدسم٧م اًمٕملُم َهَدسًم٤م: ـم٤مل ُهْدهُب٤َم، وهق ؿمٕمر أؿمٗم٤مر اًمٕمٞمٜملم. -12

 ضمًـٛمف وضمٌٞمٜمـف. وِدىَمـ٧ْم قَمْٞمٜمُـُف اًمٔمٝمقر، ٟمحق: ٟمِدَب ضمًٛمُف َٟمَدسًم٤م، وؿم٩مَّ ؿَمَجًج٤م: فمٝمرت آصم٤مر اجلرح ذم -13

 َوَدىًم٤م: فمٝمر ومٞمٝم٤م اًمقدُق، وهق ٟم٘مٓم٦ٌم ْحراء َترج ُمـ اًمٕملم.

 اًمِٕمَٔمُؿ، ٟمحق: َأزِمَ راؿِمٌد َأًْمًٞم٤م، سمٛمٕمٜمك قمُٔمٛم٧م أًمٞمُتُف. -14

٤ًٌم: هَمُٚمَٔم٧ْم رىمٌتُف. -15  اًمِٖمٚمَٔم٦ُم، ٟمحق: رىم٧ٌم اًمٕمجقُز َرىَم

ؿمٕمره وـم٤مل، سَمِٕمَض اعمٙم٤مُن سَمَٕمًْم٤م: يمُثـرت ومٞمـف اًمٌٕمـقُض، صـِخر  اًمٙمثرُة، ٟمحق: ؿَمِٕمَر اًمرضُمُؾ ؿَمَٕمًرا: يمثر -16

  اعمٙم٤مُن َصَخًرا، ضمِٕمؾ اعم٤مُء ضَمَٕماًل: يمثرت ومٞمف اجِلٕمالُن، وهق ٟمقع ُمـ اخلٜم٤مومس.

٤ًٌم: ًم٧ًٌم اًمًالَب، وهق ًم٤ٌمس احلزن واحلداد. -17 ٧ٌَِم اعمرأُة ؾَمَٚم
  اًمٚمٌُس، ٟمحق: ؾَمٚمِ

ٌُُع َُمَدًرا: ًمّمؼ سم٤مًمؽماب واعمدر.اًمٚمّمقق، ٟمحق: رهِمَؿ أٟمٗمُف َرهَماًم  -18  ، وُمِدر اًمْم

 اعمٌُم، ٟمحق: رضِمَؾ اًمّمٌلُّ َرضَماًل: ُمِمك قمغم رضمٚمِف. -19

: ٟمحق: رُِمض اًمٌدويُّ َرَُمًْم٤م: ُم٣م قمغم اًمرُمْم٤مء. -20  اعُميِضُّ

21- . ًة: ُم٤مل إمم اًمنمِّ  اعمٞمالن، ٟمحق: ذَّ اًمرضمُؾ ِذَّ

٤ًٌم: -22 ٌُُف، وهق صٖم٤مر اًمريش، وفمِٗمَرْت قمٞمٜمُف فَمَٗمـًرا: ٟمٌتـ٧م اًمَٔمَٗمـَرُة  اًمٜم٤ٌمُت، ٟمحق: زهِم٥َم اًمِم٤مبُّ َزهَم ٧ٌَم زهْم ٟم

.  سمٕمٞمٜمف، وهل ضُمٚمٞمدة شمٖمِمك اًمَٕملْمَ

َِٰه ﴿اًمٜم٦ًٌُم، ٟمحق: ؾَمِٗمَف وُمالًٟم٤م ؾَمٗمًٝم٤م: ٟمًٌف إمم اًمًَٗم٤مه٦ِم.  -23 ٦ ٢ِ٤ّذثِ إِةَۡر َْ َُٕب  ۖ   َۧو٦٤َ يَۡؽ َف٩ُ ۡٙ ٩َِٙ َج ـَ  ﴾٣َ إَِلذ ٦٤َ 

24-  ًِ اًم: ٟم٘م٥م ورّق ُمٜمًٛمُف، وهق ـمرف ظمػ اًمٌٕمػم.اًمٜم٘م٥م، ٟمحق: ٟم ًَ  ؿ اًمٌٕمػُم َٟم

 اًمقضمدان، ٟمحق: راَح اًمٓمٞم٥َم َروطًم٤م: وضمد رحيف. -25

ْتُف.  -26 ٦ٌم ٓ شمٓمـ٠م ؿمـٞمًئ٤م إٓ ؾمـٛمَّ اًمقىمقع، ٟمحق: وطِمر اًمٓمٕم٤مُم يقطَمُر وطَمًرا: وىمٕم٧م ومٞمف اًمَقطْمَرُة، وهل دوي٦ٌٌم ؾم٤مُمَّ

 لم اًمرىمٞمؼ.وطمؾ اًمرضُمؾ وطَماًل: وىمع ذم اًمقطمؾ. وهق اًمٓم

 اًمقٓدة، ٟمحق: وِدَٟم٧ِم اعمرأُة َوَدًٟم٤م: وًمدت َوًَمًدا ُمقدوًٟم٤م، أي: ٟمحٞماًل ٟم٤مىمص اخلٚمؼ. -27

 آطمؽماق، ٟمحق: رُِمْم٧م ىمدُُمُف َرَُمًْم٤م: اطمؽمىم٧م ُمـ اًمرُمْم٤مء، وهل ؿمدة احلّر. -28

 آقمؽماض، ٟمحق: ؿمجل اًمرضمُؾ ؿمجًك: اقمؽمض اًمِمج٤م ذم طمٚم٘مف. -29

٤ًٌم: اَتذه٤م ًُمٕم٦ًٌم. ؾمٙمِػ اًم٤ٌمَب ؾَمْٙمًٗم٤م: اَتذ ًمف أؾمُٙمّٗم٦ًم وهل اًمٕمت٦ٌم.آَت٤مذ، ٟمحق: ًمِٕم٥م سمِ  -30  ُٙمرة اًم٘مدم ًَمِٕم

ع ظمٞمِمقُمف. -31 ًَ  آشم٤ًمع، ٟمحق: ظمِِمَؿ اعمريُض ظُمُِمقًُم٤م: اشمَّ

شَمُف. -32  آؿمتٙم٤مء، ٟمحق: ُخِر اًمٗم٤مؾمؼ ُخًرا: اؿمتٙمك ُمـ ذب اخلٛمر، هَّ اًمرضُمُؾ َهًرا: اؿمتٙمك هَّ

 حلؿ اعمرُأ حَلَاًم: اؿمتٝمك اًمٚمحؿ وىمرم إًمٞمف. آؿمتٝم٤مء، ٟمحق: -33
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ًمٙمثرهت٤م وإـمالىمٝم٤م واظمتالف طمريم٦م قمٞمٜمٝم٤م  ،وشمًٛمك هذه إسمقاُب اًمثالصم٦ُم دقم٤مئَؿ إسمقاب

 . ذم اعم٤ميض واعمْم٤مرع
وهذا اًم٤ٌمب ٓيدظمؾ ذم أُمٝم٤مت إسمقاب  ،سمٗمتح اًمٕملم ومٞمٝمام :يَ ْفَعلالباب الرابع فَعل 

ٜمف ُم٘مٞمًدا سمحرف ُمـ طمروف احلٚمؼ ذم وًمٙمقن اًمّمحٞمح ُم ،ٓحت٤مد طمريم٦م اًمٕملم ومٞمٝمام ،ودقم٤مئٛمٝم٤م

 ،وهل الٛمزة واحل٤مء واخل٤مء واًمٕملم واًمٖملم وال٤مء،وطمروف احلٚمؼ ؾمت٦م ،ُمقوع اًمٕملم أواًمالم

ْٚمِؿ ،ضَمَحُدْوا سمِآي٤مت اهللِ ضُمُحْقًدا ،َذَرَأ اهللُ اخْلَْٚمَؼ َذَرأً  ،ضَم٠مَر إمم اهللِ ضُم١ماًرا :ٟمحق ًَّ ضمٜمحقا ًمٚم

ًً  ،ضُمٜمُْقطًم٤م  ،ضَمَٕمَؾ اًمُٔمْٚماَمِت واًمٜمقَر ضَمٕمالً  ،رؾَمَخ اإليامُن ذم ىمٚمٌف ُرؾمقظًم٤م ،٤مسَمَخَس اعمٞمزاُن سمخ

 ،فمٝمر اًمٗم٤ًمُد فُمُٝمْقًرا ،دُمغ اًم٤ٌمـمَِؾ َدُْمًٖم٤م ،سَمَٖمَتُف َٟمْٕمُل أؾمت٤مذِه سمٖمت٦مً  ،ظمِمٕم٧ِم إصقاُت ظُمِمققًم٤م

 . قَمَٛمَف اعمٌتدُع قُمٛمقًه٤م وقمٛمٝم٤مًٟم٤م
ؾ ومّمٞمح٤ًم خم٤مًمًٗم٤م قمـ هذا ىمد اؾمتٕمٛم ،ومٝمق ؿم٤مٌذ ُمـ سم٤مب اًمتداظمؾش ريمـ ريمقًٟم٤م»وأُم٤م 

ْ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،اًم٘مٞم٤مس ٬٥َُ٢ا َُ ِي٦َ  ٬ٓ٨ُاْ إَِِل ٱَّلذ َٞ  ﴾َوََل حَۡؽ

 ،سَمِرح ،َرُؤَف  :ومٛمثؾ ،ووضمقد طمرف احلٚمؼ ذم ومٕمؾ ٓيقضم٥م اٟمْمامُمُف ذم هذا اًم٤ٌمب

                                                                                                                
يًم٤م: اٟم٘مٓمع ِذايُمَٝم٤م، وِذَُم٧ِم اًمدًمُق َيـْقَذُم َوَذًُمـ٤م: اٟم٘مٓمـع َوَذُُمَٝمـ٤م، وهـق  -34 آٟم٘مٓم٤مع، ٟمحق: ِذيَم٧ِم اًمٜمٕمُؾ َذَ

 طمٌٌؾ سملم آذان اًمدًمق. طُمِرَق وُمالٌن طَمَرىًم٤م: اٟم٘مٓمع طم٤مرىمتف وهل قِمْرٌق ذم اًمرضمؾ.

 ؿ اعمدقمل ظمَّماًم: أطمٙمؿ اخلّمقُم٦م.اإلطمٙم٤مم، ٟمحق: ظمِّم  -35

ـٌ شمروٕمف احل٤مُمُؾ وًمده٤م. -36 ٌَ  اإلرو٤مع، ٟمحق: ُمِٖمٚم٧م احل٤مُمُؾ سمقًمده٤م َُمَٖماًل: أروٕمتف اعمٖمَؾ، وهق ًم

 اإلص٤مسم٦م، ٟمحق: َٟمِ٘مَرِت اًمِم٤مُة َٟمَ٘مًرا: أص٤مسمتٝم٤م اًمٜمَُ٘مَرُة، وهل اًمتقاء اًمٕمرىمقسملم. -37

ٰٓ ﴿اًمتّمٞمػم، ٟمحق:  -38 ٨٤ُِخُس٣ۡ لََعَ
َ
٥َآ أ ِعي٩ِ  َٞ

َ
. ﴾أ ـٌ  ضمٕمٚمتٙمؿ أُمٜم٤مء قمٚمٞمف، واعمّمدر: َأَُم

٤مُه اًمَّمدأ. -39  اًمتٖمٓمٞم٦م، ٟمحق: َصِدَي احلديُد َصَدًأ: همٓمَّ

َٝم٤م. -40  اًمت٠مصمػم، ٟمحق: وطِمر اًمرضمُؾ َوطَمًرا: أيمؾ ُم٤م دسّم٧ْم قمٚمٞمف اًمقطمرُة، أو ِذسَمُف، وم٠مصمَّر ومٞمف ؾَمٛمُّ

ٌُُّف، ٟمحق: أؾِمَد اًمرضُمؾ أؾَمًدا: ص٤مر يم٤مٕؾمد ذم -41 ٤ًٌم: ومَٕمـؾ ومِْٕمـَؾ  اًمتِم أظمالىمف، ظمٜم٨ِم اًمرضُمؾ ظَمٜمًَث٤م، وصٌَِل َص

.  اعمخٜم٨ِم أو اًمّمٌلِّ

ـ ُمـ درز اًمدٟمٞم٤م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م. -42  اًمتٛمٙمـ، ٟمحق: درز اًمٙم٤مومُر َدَرًزا: متٙمَّ

43- . د اًمنمَّ ًة: شمٕمقَّ  اًمتٕمقذ، ٟمحق: َذَّ ِذَّ

 متٌر ُٟمِ٘مَع ذم اًمٚمٌـ. اعمداوُم٦م،ٟمحق: ُمِرد ؾمٗمٞم٤مُن َُمَرًدا: داَوَم قمغم أيمؾ اعمريد، وهق -44
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ٌُفَ  ،َرهِم٥َم  ،ؾمِٛمعَ  ،دظَمؾ اء ُمع وضمقد طمرف احلٚمؼ ومٞمف سم٢مز ،وُم٤م إمم ذًمؽ ًمٞمس ُمـ هذا اًم٤ٌمب ،ٟم

 . قملم اًمٙمٚمٛم٦م أوُٓمٝم٤م

 ،اوِْمَتْح  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمْٗمُتْقٌح  ،وَمْتًح٤م ،ووُمتَِح ُيْٗمتَُح  ،ومٝمق وَم٤مشمٌِح  ،وَمْتًح٤م ،َيْٗمتَُح  ،وَمتََح  تصريفو:

 :وشمثٜمٞمتٝمام . ُِمٗمت٤َمٌح  ،ُِمْٗمتَح٦مٌ  ،ُِمْٗمتٌَح  :وأًم٦ُم ُمٜمف ،َُمْٗمتٌَح  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشمٗمتَح :واًمٜمٝمل قمٜمف

 :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،أومتُح  :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،ُمٗم٤مشمُِح وَُمَٗم٤مشمِٞمُْح  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،٤منِ َُمْٗمَتَح٤مِن َوُِمْٗمَتحَ 

(4). وُمتَْحٞم٤َمٌت َووُمَتٌح  ،أومتحقَن وأوم٤مشمُِح  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َأوْمَتَح٤مِن ووُمْتَحٞم٤َمنِ ،وشمثٜمٞمتٝمام ،وُمتَْحك
 

                                         
  -وهذا اًم٤ٌمب يقضمد ومٞمف زه٤مء ؾمتلم ُمٕمٜمًك سم٤مٓؾمت٘مراء، وذًمؽ ومٞمام يكم: (1)

ًٌْح٤م: ضم٤مءُه ص٤ٌمطًم٤م. -1 ٌََحُف َص  اإلشمٞم٤من ٟمحق: َص

ٌَْع أُمقاِلْؿ. -2 ًٌْٕم٤م: أظمذ ؾُم ٌََع اًم٘مقَم ؾَم  إظمذ،ٟمحق: ؾَم

 إيمؾ، ٟمحق: ؾَمَحَر اًمّم٤مئُؿ ؾُمُحْقًرا: أيمؾ اًمًحقر. -3

، ٟمحق: ؿم٠مُمٝمؿ ؿَم٠مًُم٤م: ضمرَّ قمٚمٞمٝمؿ اًمِم١مَم.ا -4  جلرُّ

 احلرث، ٟمحق: زَرَع إرَض َزْرقًم٤م: طمرصمٝم٤م ًمٚمزراقم٦م. -5

 احلٛمؾ، ٟمحق: ٟمٕمش اعمٞم٧َم َٟمْٕمًِم٤م: ْحٚمُف قمغم اًمٜمٕمش، وهق هيٌر ُيَٕمدُّ حلٛمؾ اجلٜم٤مزة. -6

 اخلروج، ٟمحق: ؿمٓم٠م اًمزرُع ؿَمْٓم٠ًم: ظمرج ؿمْٓم١ُمُه، وهق ورق اًمِمجر أول ُم٤م يٌدو. -7

 اخلٜمؼ، ٟمحق: ذرَع ومالًٟم٤م َذْرقًم٤م: ظمٜم٘مُف ُمـ ورائف سم٤مًمذراع. -8

 اًمدظمقل، ٟمحق: دطَمؾ اًمٜم٤مُس دطمقًٓ: دظمؾ ذم اًمدطمؾ، وهق ظمرق ذم اًمٌٞم٧م. -9

 اًمدومـ، ٟمحق: حلد اعمٞم٧م حَلًْدا: دومٜمُف ذم اًمٚمحد. -10

 اًمدهـ، ٟمحق: صَٝمر اجلًَؿ َصْٝمًرا: َدَهٜمَُف سم٤مًمُّمٝم٤مرة، وهق اًمِمحؿ. -11

.اًمدًمؽ -12  ، ٟمحق: ٟمَخر احل٤مًم٥ُم اًمٜم٤مىَم٦َم: دًمؽ َُمٜمِخَرَه٤م سمٞمده ًمتدرَّ

 اًمرومع، ٟمحق: رسَمع اًمّمخرَة ُرسمققًم٤م: رومٕمٝم٤م سم٤معمِْرسَمَٕم٦ِم ُمع آظمر. -13

َٝم٤م وؾمح٘مٝم٤م ذم اعمِٜمح٤مز، وهق ُم٤م ُيدقُّ ومٞمف يم٤مل٤مؤن. -14  اًمًحؼ، ٟمحق: َٟمحز احلٜمٓم٦َم َٟمْحًزا: دىمَّ

ـٌقَح، وهـق اًمً٘م٤مي٦م، ٟمحق: حمْمُف حَمًْْم٤م: ؾم٘م٤مُه  -15 ًٌْح٤م: ؾمـ٘م٤مُه اًمّمَّ ًمٌٜم٤ًم ظم٤مًمًّم٤م حمًْم٤م ُٓم٤مء ومٞمف، وصٌحُف َصـ

 ُم٤مي١ميمؾ أو ُينمب ص٤ٌمطًم٤م.

 اًمًٞمالن، ٟمحق: رقَمؿ اعمزيمقُم َرقْماًم َوِرقَم٤مًُم٤م: ؾَم٤مل ُرقم٤مُمُف، وهق اعمُخ٤مط، وًمَٕم٥م ًمٕم٤ًٌم: ؾم٤مل ًُمٕم٤مسَمُف. -16

ُف طمتَّك سمٚمٖم٧م  -17 ، ٟمحق: َدَُمَغ ومالًٟم٤م َدُْمًٖم٤م: ؿَمجَّ ٦ُم ِدُم٤مهَمُف.اًمِم٩مُّ  اًمِمجَّ

، ٟمحق: رؾمغ اًم٤ًمرَق َرؾْمًٖم٤م: ؿمدَّ ُرؾْمَٖمف سمحٌٍؾ. -18  اًمِمدُّ

ًٌْٕم٤م: ص٥مَّ ُم٤م ومٞمف ُمـ سملم إصٌٕملم ًمئال يٜمتنم ومٞمٜمدومَؼ. -19 ، ٟمحق: صٌع اإلٟم٤مَء َص  اًمّم٥مُّ
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 اًمّمٜمع، ٟمحق: ٟم٘مع ُٟم٘مققًم٤م: صٜمع اًمٜم٘مٞمع، وهق ذاب يتخذ ُمـ زسمٞم٥م يٜم٘مع ويؽمك ذم اعم٤مء. -20

ٝمؿ.اًمّمػمور -21 ًَ َحر، رأس اًم٘مقَم رئ٤مؾم٦ًم: ص٤مر رئٞم ًَ  ة، ٟمحق: ؾمَحر ؾُمحقًرا: ص٤مر ذم اًم

اًميب، ٟمحق: َصدهمف َصْدهًم٤م: َٟمَحَره ٟمحًرا، أي: ضب ُصدهَم٦م أو ذم ٟمحره، وَيَٗمَخ اًمقًمـد َيـْٞمَٗمُخ َيْٗمًخـ٤م:  -22

 ضب ي٤مومقظَمف، وهق اعمقوع اعمتحرك ُمـ رأس اًمٓمٗمؾ.

 ٤م: ـمٕمٜمف سم٤مًمرُمح.اًمٓمٕمـ، ٟمحق: َرَُمح اًمّمٞمَد َرحْمً  -23

 اًمٔمٝمقر، ٟمحق: دظمٜم٧م اًمٜم٤مُر ُدظم٤مًٟم٤م: فمٝمر دظم٤مهُن٤م. -24

 اًمٜم٘مؾ، ٟمحق: ـمٌع اًمٙمت٤مَب ـمًٌٕم٤م وـم٤ٌمقم٦ًم: ٟم٘مؾ صقرشمف ُمـ اًمٓم٤مسمع اعمٕمدّن إمم اًمقرىم٦م سمقؾم٤مـم٦م اعمٓمٌٕم٦م. -25

 اًم٘مٓمع، ٟمحق: ٟمخع اًمذسمٞمح٦َم َٟمْخًٕم٤م، أي سم٤مًمغ ذم ذسمحٝم٤م، ومَ٘مٓمع ُٟمخ٤مقَمٝم٤م. -26

 ع اًمثقَب َذْرقًم٤م: ىم٤مؾمُف سم٤مًمذراع.اًم٘مٞم٤مس، ٟمحق: ذر -27

 اًمٙمن، ٟمحق: رقَمظ اًمًٝمَؿ َرقْمًٔم٤م: يمن ُرقمٔمُف. -28

، ٟمحق: ذرع اجلٛمَؾ َذْرقًم٤م: يمقاُه سمًٛم٦ٍم ذم اًمذراع. -29  اًمٙملُّ

 اًمٓمريـؼ  -31
ِ
ـ٠ًم: َُمَِمـك ذم َُمـْسء ًْ ـ٠م اًمٓمريـَؼ َُم ًَ اعمٌُم، ٟمحق: ؿمٓم٠م اًمرضمُؾ ؿَمٓم٠ًم: ُمِمك قمـغم اًمِمـ٤مـملء، وَُم

 ووؾمٓمف.

 ع، ٟمحق: حَلَْٛم٧ُم اًمٕمٔم٤مَم حَلْاًم: ٟمزقم٧ُم قمٜمٝم٤م اًمٚمحَؿ.اًمٜمـز -32

 اًمٜم٦ًٌم، ٟمحق: َُٕمُف ًُٕم٤م: ٟمًٌُف إمم اًمُٚم١ْمم. -33

 اًمقؾمؿ، ٟمحق: َلز اًمٚمصَّ َلًْزا: وؾمٛمُف ذم لزُمتٞمف. -34

 اًمقـْم٠ُم، ٟمحق: ذرع اًمٌٕمػَم َذرقًم٤م: َوـمَِ  قمغم ذراقمِف ًمػميم٥م. -35

 ٤م: قمِٛمؾ ًمُف ؾَمْ٘مًٗم٤م.آَت٤مذ، ٟمحق: ؾمَ٘مػ اًمٌٞم٧َم ؾَمْ٘مٗمً  -36

٠ٌََمَه٤م، وهق أول اًمٚمٌـ قمٜمد اًمقٓدة. -37
٠ًٌْم: اطمتٚم٥َم ًمِ ٠ٌََم اًمٌ٘مرَة ًَم  آطمتالب، ٟمحق: ًَم

 آٟمتث٤مر، ٟمحق: ٟمٌَغ رأؾَمُف ُٟمٌقهًم٤م: اٟمتثر ُمٜمف اًمٜم٤ٌُمهَم٦ُم، أي اًم٘منم اًمذي يتٜم٤مصمر ُمـ اًمرأس. -38

 ـم٤مسم٧م رحُيُف. آؿمتداد، ٟمحق: راح اًمٞمقُم َرْوطًم٤م: اؿمتدت رحُيُف أو -39

ْح٧َم. -40 ًُ  آيمت٤ًمب، ٟمحق: ؾَمَح٧َم ذم دم٤مرشمف ؾَمْحًت٤م: ايمت٥ًم اًم

٨ٌَُم ـَمْٕمُٛمُف. -41  اإلظمراج، ٟمحق: ٟمِمٕم٧ِم إرُض َٟمِْمًٕم٤م: أظمرضم٧ِم إرُض اًمٜمَِْمَع، وهق ُم٤مٌء ظَم

ًٌْٕم٤م: ُم٤م أدظمٚم٧ُم ومٞمف إصًٌٕم٤م، أي: مل أشمٜم٤مول ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م -42  .اإلدظم٤مل، ٟمحق: ُم٤م صٌٕم٧ُم ذم اًمٓمٕم٤مم َص

٠ٌَْم. -43
 اإلرو٤مع، ٟمحق: ًَم٠ٌَمِت إُمُّ وًمَدَه٤م: أروٕمتُف اًمٚمِ

 اإلصالُح، ٟمحق: َرىَمَع اًمثقَب َرىْمًٕم٤م وُرىْمَٕم٦ًم: أصٚمحُف سم٤مًمُرىْمَٕم٦ِم. -44

 اإلـمٕم٤مُم، ٟمحق: ؿمحؿ اًم٘مقَم ؿَمْحاًم: أـمٕمٛمٝمؿ اًمِمحَؿ، حَلََؿ اًمْمٞمَػ حَلْاًم: أـمٕمٛمٝمؿ اًمٚمحَؿ. -45

 َُمْٝمًرا: أقمٓم٤مه٤م َُمْٝمًرا. اإلقمٓم٤مء، ٟمحق: ُمٝمر اعمرأةَ  -46

ٌَْٕم٦ًم. -47 َٚمُٝمْؿ ؾَم ًٌْٕم٤م: يمٛمَّ  اإليمامل، ٟمحق: رسَمع اًمتًٕم٦م واًمثالصملم َرسْمًٕم٤م، أي أيمٛمٚمٝمؿ أرسمٕملم، ؾمٌع اًم٘مقَم ؾَم



 

 

    الصسفجنًٕ  
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 . اًمٙمَرم واًمٙمراُم٦مُ  :ٟمحق ،سمْمؿ اًمٕملم ومٞمٝمامالباب اخلامس فُعل يفُعل: 
 :واًمٜمٝمل قمٜمف،ُايمُرمْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق يمريؿٌ  ،يَمَرًُم٤م ويَمَراَُم٦مً  ،َيْٙمُرمُ  ،يَمُرمَ  تصريفو:

َُمْٙمَرَُم٤مِن  :وشمثٜمٞمتٝمام،ُِمْٙمَرامٌ  ،ُِمْٙمَرَُم٦مٌ  ،ُِمْٙمَرمٌ  :وأًم٦ُم ُمٜمف ،َُمْٙمَرمٌ  :واًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمٙمُرم

 :واعم١مٟم٨ُم ُمٜمفُ  ،أيمَرمُ  :أومٕمُؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ، َُمَٙم٤مِرُم وَُمَٙم٤مِرْيؿُ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وُِمْٙمَرَُم٤منِ 

 . َويُمَرٌم َويُمْرَُمٞم٤َمٌت  ،َأيْمَرُُمْقَن َوَأيَم٤مِرمُ  :واجلٛمُع ُمٜمٝمام ،َأيْمَرَُم٤مِن َويُمْرَُمٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،يُمْرَُمك
ٍ وهذا اًم٤ٌمب ٓي٠ميت ُمٜمف إّٓ ُم٤م دلَّ قمغم  ،صُٖمر ِصَٖمًرا :ٟمحق ، أُمٍر ـمٌٕملي أو َٟمْٕم٧ٍم ضِمٌكِمِّ

ٜم٤ًم ًْ ـَ طُم ًُ ـُ ُرؤْوَدةً  ،ىَمٌَُح ىم٤ٌمطَم٦مً  ،مُجؾ مج٤مًٓ  ،طم  ،أو ُم٤ميٙمقن يم٤مًمّمٗم٤مت اخلَْٚمِ٘مٞم٦َّمِ  ،رؤَد اًمُٖمّْم

ومٙمٞمػ ُيٌٜمَك  ،وماليٛمٙمـ شمٕمديتٝم٤م إمم ؿمخٍص آظمر ُمٗمٕمقلٍ  ،ظَمُٓم٥َم ظَمَٓم٤مسَم٦مً  ،وَمُ٘مَف وَمَ٘م٤مَه٦مً  :ٟمحق

ى إمَم ُمٗمٕمقل سمحرف اجلرِّ ُمٜمٝم٤م اًمِٗمٕمْ   ،يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مُٟمفُ  ،ُؾ اعمجٝمقُل أو اؾمؿ اعمٗمٕمقل؟ إَّٓ أن ُيٕمدَّ

وطُمرف سمٗمالٍن ذم ُم٤مًمِف طَمراوَم٦ًم  . اٟم٘مٓمع َرضم٤مُؤهُ  :أي ،ىُمٓمع سمٗمالٍن ىَمَٓم٤مقَم٦ًم ومٝمق ُم٘مٓمقع سمف :ٟمحق

ءٌ  :أي ،ومٝمق حمروف سمف  . ذه٥م ُمـ ُم٤مًمِف َرْ
ٞمْؿٌ  ،فَمِرْيٌػ  :ٟمحقش ًَمٓمِٞمٌػ »وزن  واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ هذا اًم٤ٌمب ي٠ميت قمغَم  ويُمؾُّ ومْٕمٍؾ  ،حَلِ

ًْمتَُف إمَم هذا اًم٤ٌمب ٥َم أِو اعمدَح أِو اًمَذمَّ طَمقَّ وإن مل يٙمـ ذم إصؾ ُمـ هذا  ،ىَمَّمْدتَّ سمِِف اًمتٕمجُّ

                                                                                                                
٤م اًْمِ٘مْدُر. -48  اإلٟمزال، ٟمحق: ضمَٕمؾ اًْمِ٘مْدَر ضَمْٕماًل: أٟمزل٤م سم٤مجِلَٕم٤مِل، وهق ظِمْرىَم٦ٌم شُمٜمَْزُل هِبَ

٤ٌَمطًم٤م. اإليراُد، ٟمحق: صٌَح  -49 ًٌْح٤م: أوردهؿ اعم٤مَء َص  اًم٘مقَم َص

 اإليالم، ٟمحق: َدَُمَغ وُمالًٟم٤م َدُْمًٖم٤م: أمِلَ ِدُم٤مهُمُف. -50

 اإلص٤مسم٦ُم، ٟمحق: ؾَمَحر ومالًٟم٤م ؾَمْحًرا: ورأى ومالًٟم٤م رأًي٤م سمٛمٕمٜمك: أص٤مب ؾَمْحَرُه وهق اًمِرَئ٦ُم. -51

٤ٌَمطًم٤م. -52 ًٌْح٤م: أهم٤مر قمٚمٞمٝمؿ َص  اإلهم٤مرة، ٟمحق: صٌح اًم٘مقَم َص

قًم٤م: ضمٕمٚمُف ذا ُمٍماقملم، ُمَٚمح اًمٓمٕم٤مَم  -53 اًمتّمٞمػم، ٟمحق: رهَمػ اًمٕمجلَم َرهْمًٗم٤م: ضمٕمٚمُف َرهِمْٞمًٗم٤م، سع اًم٤ٌمَب َسْ

ُؽ اًمٜمٕمَؾ سم٠مص٤مسمِع اًم٘مدِم. ًِ
ْ َع، وهق ىِمْٓمَٕم٦ٌم مُت ًْ ًٕم٤م: ضمٕمؾ ل٤م اًمِِم ًْ َع اًمٜمَْٕمَؾ ؿَم ًَ  َُمْٚمًح٤م: ضمٕمؾ ومٞمف اعمِْٚمَح، ؿَم

ـَ ًَمٖمْ  -54 ٌََّؾ َُمْٚمَٖمَٛمُف، وهق اًمٗمؿ وإٟمػ وُم٤م طمقل٤م.اًمت٘مٌٞمؾ، ٟمحق: ًَمَٖمَؿ آسم  اًم: ىَم

٤مُه سم٤مًمٚمح٤مف. -55  اًمتٖمٓمٞم٦م، ٟمحق: حلَػ ومالًٟم٤م حَلًْٗم٤م: همٓمَّ

 اعمزاْح٦م، ٟمحق: رأس ومالٌن ِرئ٤مؾَم٦ًم سمٛمٕمٜمك: زاطَمَؿ قمغم اًمرئ٤مؾم٦م وأراده٤م. -56

ٌَُف ذم اًمزظمر واًمٗمخر، ي٘م٤مل: زاظمرهُ  -57 ومزظمرُه، واو٠مُه ومقو٠مُه، أي هم٤مًمٌـُف  اعمٖم٤مًم٦ٌم، ٟمحق: زظمر ومالًٟم٤م َزظْمًرا: همٚم

 ذم احلًـ واًمٜمٔم٤موم٦م واًمقو٤مءة ومٖمٚمٌُف.
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ضَمُٝمَؾ اًمٖمالُم َُمرواُن  ،ُم٤م أٟمٍَمُه وُم٤م أومَٝمَٛمفُ  :أي ،ٟمٍُم اًمرضُمؾ طم٤مشمٌؿ ووَمُٝمؿَ  :ومت٘مقل ُمثالً  ،اًم٤ٌمب

شمريد اعمدَح واًمتٕمج٥َم  ،ُم٤م أيمتٌفُ  :ويمت٥َُم اًمرضُمُؾ ؾمٕمٞمٌد سمٛمٕمٜمك ،أي ُم٤م أضمَٝمَٚمُف وأيْمَذسَمفُ  ،يَمُذَب و

َ٘ۡنَٰ٪٣ۡ٫ِِ  ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ُمًٕم٤م
َ
ُبَۡت ََك٥َِٗث ََتُۡؽُج ٦ۡ٤ِ أ ٧ْم  :أي ﴾َٞ ًَ ُم٤م أسْمَِمَع ىَمْقَلُْؿ أو سمِْئ

ُبَ ٤َ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ،يَمٚمَِٛمُتُٝمْؿ ِهَل يمٚمٛم٦مً  ٬ُ٢نَ َٞ َٓ ۡٙ ٬ل٬ُاْ ٤َا ََل َت ُٜ ن َت
َ
ِ أ ٨َِْػ ٱَّللذ خًا  ٜۡ﴾ .(4)

 

 .اإلرُث واًمِقَراصم٦م :ٟمحق ،سمٙمن اًمٕملم ومٞمٝمام الباب السادس َفِعَل يَ ْفِعُل:
إِرصًم٤م وِوَراصَم٦ًم ومٝمق  ،ُيقَرُث  ،وُوِرَث  ،ومٝمق َواِرٌث  ،إِْرصًم٤م وِوَراصَم٦مً  ،َيِرُث  ،َوِرَث  تصريفو:

ٌث  :وأًم٦ُم ُمٜمفُ  ،َُمْقِرٌث  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمِرْث  :واًمٜمْٝمُل قَمٜمْفُ  ،ِرْث  :إُمر ُمٜمف ،َُمْقُرْوٌث   ،ُِمػْمَ

صَم٦مٌ  صَم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمػَماٌث ،ُِمػْمَ أومٕمؾ  ،َُمَقاِرُث وَُمَقاِرْي٨ُم  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َُمْقِرصَم٤مِن وُِمػْمَ

 :واجلٛمع ُمٜمٝم٤م ،َأْوَرصَم٤مِن وُوْرصَمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُوْرصَمك :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأْوَرُث  :اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف

 . ُوْرصَمَٞم٤مٌت وُوَرٌث  ،َأْوَرصُمْقَن وَأَواِرُث 
ٌَٜمِْل طم٤مشمِؿٌ  :ٟمحق ،هذا اًم٤ٌمب يُدلُّ أطمٞم٤مًٟم٤م قمغم ُمٕمٜمك اعمٖم٤مًم٦ٌم ٌُْتفُ  ،َواَه ٌَٜمِْل  :أي ،وَمَقِه هم٤مًم

ٌُْتُف ومٞمف ،ذم ال٦ٌم واًمٕمٓم٤مء  . وَمَٖمَٚم
٤م  -:وهل ،وىمد ضم٤مءت ُمـ هذا اًم٤ٌمب قمنم يمٚمامت ُمث٤مًٓ واويًّ

                                         
  -زائدة قمغم أصؾ اعم٤مدة، وهل: -ؾِمقى اعمٖم٤مًم٦ٌم  -هذا وشمقضمد ذم اًم٤ٌمب اخل٤مُمس قمنمُة ُمٕم٤من  (1)

٧ْم َيَداَه٤م ذم اًمٕمٛمؾ. -1  اخلٗم٦م، ٟمحق: ذُرقَم٧ِم اعمرأُة َذَراقَم٦ًم: ظَمٗمَّ

ضَماَلَدًة: ص٤مر ذا ضمالدٍة. رظُمَق َرظم٤مَوًة: ص٤مر ِرظْمًقا. وضُمَف اًمرضُمـُؾ َوضَم٤مَهـ٦ًم: اًمّمػمورة، ٟمحق:ضمُٚمد اًمرضُمُؾ  -2

ًة: ص٤مرت أًُم٤م.  ص٤مَر وضمٞمًٝم٤م، أُُمَقِت اعمرأُة ُأُُمقَّ

ـَ أؾم٤مُم٦ُم سَمَٓمٜم٤ًم: قَمُٔمَؿ سَمْٓمٜمُُف. -3  اًمِٕمَٔمُؿ، ٟمحق: سَمُٓم

ٌَٜمُٝمَ  -4 ٦ُم، ٟمحق: دُهٜم٧َِم اإلسمُؾ ُدْهٜم٤ًم: ىَمؾَّ ذْهٜمَُٝم٤م َوًَم  ٤م.اًمِ٘مٚمَّ

 اًمٙمثرُة، ٟمحق: حلَُؿ اًمّمٌِلُّ حَل٤َمَُم٦ًم: يم٤من يمثػَم حلِؿ اجلًِد، أو ؿمديد اًمِمٝمقة إمم اًمٚمحؿ. -5

 اًمٚمزوم، ٟمحق: َذيُمَق َيْذيُمْق َذيَم٤مًء: يم٤من هيع اًمٗمٝمؿ واًمٗمٓمٜم٦م. -6

ـُ رؤوَدًة: ٟم٧ٌم أرـم٥م ُم٤م يٙمقن وأًمٞمٜمف. -7  اًمٜم٤ٌمت، ٟمحق: رؤد اًمٖمّم

ـَ اًمٓم٤مًم٥ُم َذَه٤م -8  َٟم٦ًم: وقَمك ِذْهٜمُُف ُم٤م أودقَمُف.اًمققمل، ٟمحق: ذُه

 آؿمتٙم٤مء، ٟمحق: رْح٧ِم اعمرأة َرطَم٤مُم٦ًم: اؿمتٙم٧م رُْحَٝم٤م. -9

٤م وقَماَمؾَم٦ًم سمٛمٕمٜمك اؿمتدَّ وأفمٚمؿ. -10 ًً  ُمقاوم٘م٦م اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م يمام ذم رطُمَؿ رطم٤مُم٦ًم ورطِمَؿ َرَْح٤ًم، وقَمُٛمَس اًمٞمقَم قَمْٛم
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 . َهَٚمَؽ  :َيٌُِؼ َوسْمً٘م٤موسمَِؼ 
 . ائتٛمٜمف :َوصمَِؼ سمٗمالن َيثُِؼ ُوصُمْقىًم٤م (1)
٢َۡيَم٦َُٰ َداوَُۖد  ﴿ (2) ـُ  . اٟمت٘مؾ إًمٞمف جمُدُه وومْمٚمف ﴾َوَورَِث 
ًٞم٤م قمـ اعمح٤مرم واعمِمتٌٝم٤مت :يِرُع وَرقًم٤م :وِرَع طم٤مُمدُ  (3)  . ص٤مر َوِرقًم٤م ُُمَتقىمِّ
 . ورك اًمرضمُؾ َيرُك ُورويًم٤م: اِْوَٓمَجعَ  (4)

 . َوَرًُم٤م: اٟمتٗمخ وِرَم اجلٚمُد َيِرمُ  (5)

 . وقِمَؼ اًمٓم٤مًم٥ُم قمغم اًمٗمّمؾ َيِٕمُؼ َوقْمً٘م٤م: قمِجَؾ وأهع (6)

 . َوومِْ٘م٧ُم اًمَٕمَٛمَؾ َأومُِؼ َووْمً٘م٤م: وضمدشُمُف ُُمقاومًِ٘م٤م إلراَديِتْ  (7)

 . َويمَِؿ ُمـ اًمٌمء َيٙمُِؿ َويْماًم: طَمِزَن واهْمَتؿَّ  (8)

ٌَّفُ  (9)  . َوُِمَ٘مُف َيِٛمُؼ َوُْمً٘م٤م َوُِمَ٘م٦ًم: أطم

وَيٌَِس اًمثقُب  .اٟم٘مٓمع أُمٚمُف ُمٜمف :َيِئَس ُمٜمُف َيْٞمِئُس َي٠ْمؾًم٤م :ومه٤م ،وومٕمالن ُمـ اعمث٤مل اًمٞم٤مئل

٤م ًً ٌْ  . ضَمػَّ سَمْٕمَد ُرـُمقسَم٦مٍ  :َيْٞمٌُِس ُي
٤م ،وومٕمٌؾ ُمـ إضمقف اًمٞم٤مئل ًً ص٤مر ىمرٟم٤مه يم٘مرّن اًمققمؾ ذم  :وهق شَمِٞمَس اعمٕمز َيْتِٞمُس شَمْٞم

 . ـمقل٤م
وزِمَ  ،َورًى: سمٛمٕمٜمك يمُثر دهٜمُفُ  ،َيِرْي  ،وِرَي اًمِمحؿُ  :وومٕمالن ُمـ اًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروق ومه٤م

 . ُمٚمؽ ِزُم٤مَُمفُ  :َيكِم ِوََٓي٦مً  ،اعمَْْٕمَٝمدَ 
وًمٞمس رء ُمٜمٝم٤م َصحٞمًح٤م ظم٤مًمًٞم٤م قمـ  ،ومٛمجٛمقع ُم٤م ي٠ميت ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُخ٦ًم قمنم ًمٗمٔم٤م

هُۖ﴿ :وٟمحق ىمقًمف شمٕم٤مزم ،طمرف اًمٕمٚم٦م ۡعَِلَ
َ
ۖٓ أ نذ ٤َاََّلُ

َ
وم٘مد ىمرأه٤م اسمـ قم٤مُمر وطمٗمص  ﴾ََيَۡفُب أ

٥َم »وم٢مذن ٓي٠ميت ُمـ هذا اًم٤ٌمب صحٞمٌح إَّٓ  ،اًمًلموقم٤مصؿ سمٗمتح  ًِ  . قمٜمد همػم أوًمئؽ اًمُ٘مراءش طَم
ومٝمام ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م قمغم ش يم٤مد يٗمٕمؾ َيٙم٤مُد يَمْقًدا»وش َٟمِٕمَؿ اًمقًمد يٜمَٕمُؿ َٟمَٕماًم »وأُم٤م 

 . اًمّمحٞمح
 ،ويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن يمقن اًمثالصمل قمغم سم٤مب ُمٕملٍم ُمـ إسمقاب اًمًت٦م اعمت٘مدُم٦م ؾمامقملٌّ 

همػم أٟمف يٛمٙمـ  ،ُيٕمتٛمد ذم ُمٕمرومتٝم٤م قمغم ُم٤م ُذيمر شمٌَع إسمقاب ُمـ اًمْمقاسمط واًمٜم٘م٤مط إهمٚمٌٞم٦مومال
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 . شم٘مريٌٝم٤م إمم إذه٤من سمٛمٕمقٟم٦م شمٚمؽ اًمْمقاسمط
٥َم يمثرهت٤م ًَ ٦ٌٌم طم وم٠مومٕم٤مل سم٤مب ٟمٍم أيمثر ُمـ أومٕم٤مل سم٤مب  ،وهذه إسمقاب اًمًت٦م ُُمرشمَّ

َل  ،وأومٕم٤مل سم٤مب ضب أيمثر ُمـ أومٕم٤مل سم٤مب ؾمٛمع ،ضب  ،سم٤مب ٟمٍم سم٤مًم٤ٌمب إول وًمذا ؾُمٛمِّ

 . وهٙمذا إمم اخل٤مُمس واًم٤ًمدس ،وسم٤مب ضب سم٤مًم٤ٌمب اًمث٤مّن

 
 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

ع ُمـ اًمٙمٚمامت ي٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب إول واًمث٤مّن؟ وُم٤م هل اعمٕمـ٤مّن اعمختّمـ٦م سم٤مًمٌـ٤مب أيُّ ٟمق -1

ْح ذًمؽ إول؟ وُم٤م هق ُمٕمٜمك اعمٖم٤مًم٦ٌم؟   ذم وقء إُمثٚم٦م.ووِّ

ٌِّ٘مٝمام قمغم ُم٤مدة اًم٘مّمػم واًمٓمقيؾ ُم٤م هق اًمتٍميػ  -2 ش اجلُٚمقس»وش اًم٘مٕمقد»؟ ـم

 ش.اًمْمحؽ»و

اعمرض واًمٕمٞم٥م؟ وُمـ أيِّ سم٤مب ُم٤م هل أُمثٚم٦م أومٕم٤مل اًمٗمرح واحلزن واًمٚمقن واحلكَْمِ و -3

 هل؟

ُم٤م هل دقم٤مئؿ إسمقاب وعم٤م ذا ضُمٕمٚم٧م دقم٤مئؿ؟ وعم٤مذا ٓ ُيٕمدُّ ُمٜمٝم٤م اًم٤ٌمُب اًمراسمع  -4

 واخل٤مُمس؟

ُم٤م هل إُمقر اخل٤مص٦م سم٤مًم٤ٌمب اخل٤مُمس؟ أيُّ ٟمقع ُمـ اًمٙمٚمامت ي٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب  -5

 اًم٤ًمدس؟ 

ف ُمـ اًمٙمٚمامت  -6  .ىمّمػًما وـمقيالً ٤م شمٍميٗمً ش فَمَٝمر»، شوَمُ٘مفَ »، شَوسمَِؼ »، شَوِرعَ »سِّ

َل  -7 يمؿ سم٤مسًم٤م ًمٚمثالصمل اعمجرد؟ وُم٤م هق ـمريؼ ُمٕمروم٦ِم ذًمؽ ذم أيِّ يمٚمٛم٦م صُمالصمٞم٦ٍَّم؟ وعمـ٤م ذا ؾُمـٛمِّ

 سم٤مب ٟمٍم سم٤مًم٤ٌمب إول، وسم٤مب ؾمٛمع سم٤مًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م؟
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  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ح ؾمٌٕم٦م  -1 ًمألومٕم٤مل ذم اًمٕمٌـ٤مرة اًمت٤مًمٞمـ٦م واؾمـتخدُمٝم٤م ذم اجلٛمـؾ اعمٗمٞمـدة، وإُمـقر  أُمقرووِّ

اًمًٌٕم٦م هل: احلروف إصٚمٞم٦م، واًمّمٞمٖم٦م، واًمٌح٨ُم قمـ ىمًؿ ُمـ أىم٤ًمم اًمٗمٕمؾ، واًمٌـ٤مب، 

 -:ىمًؿ ُمـ اًمّمحٞمح واعمٕمتؾ واعمٝمٛمقز و اعمْم٤مقمػواعمّمدر، واعمٕمٜمك، وشمٕمٞملم 

ظمرج سمٕمُض َُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم سمٕمـد اًمٗمـتح  -–عم٤م ُم٤مت رؾمقل اهلل  

َـّ سمٕمْمٝمؿ أن اًمديـ ىمد ُم٣م، ومَٛمٜمَٕمقا اًمزيم٤مَة، وومرح إقمـداء  ُمـ رسم٘م٦م اإلؾمالم، وفم

ٌقا احلؼ ىمد ُهِزَم، وُم٤م قمٚمٛمقا أنَّ أسم٤م سمٙمر ىمد وىمػ أُم٤مم هذه اًمِٗمَتـ ُمقىمٗمً  ًِ ٤م طم٤مزًُم٤م وطم

ـُ وأٟم٤م طملٌّ  ؟ ومٗمتح اهلل ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمٌالَد وىمٚمقب اًمِٕمٌـ٤مد، وضَمَٕمـؾ وىم٤مل: أيٜمُ٘مُص اًمدي

 يمٚمٛمتف اًمُٕمٚمَٞم٤م. 

قملمِّ وزَن اًمٙمٚمامت أشمٞم٦م، واطْمِذف ُمٜمٝم٤م طمروف اًمزي٤مدة صمـؿ سمـلم سم٤مهَبـ٤م ُمــ إسمـقاب  -2

 -اعمذيمقرة واؾمتخدُمٝم٤م ذم اجلٛمؾ اعمٗمٞمدة:اًمًّت٦م 

ٌََد، ٓ َيْٖمُرْركَ  ، شَمَ٘مٚم٥ٌُّم، اعمقىمُػ احل٤مِزُم، وَمَتٜمُْقا، اإلؾمالم، قَمٚمََّؿ، اؾِْمَتْحَٞمك، اعمٝمٛمـقُز، اؾْمتَْٕم

ٌََد قَمغم وزن اؾِْمتَْٗمَٕمَؾ، حتدف الٛمزة واًمًلُم واًمت٤مء،  .اؾِْمَتْخَدَم، اعمٕمتؾُّ  شم٘مقل ُمثاًل: اؾِْمتَْٕم

، شم٘مقل: ُم٤م قمٌدٟم٤م اهللَ طَم  ٌََد، ُمـ اًم٤ٌمب إول َٟمٍَمَ  ؼَّ قم٤ٌمدشمف.ٕهن٤م زوائد، سم٘مل: قَم

ه٤مت قمنم يمٚمامت ُمـ أسمقاِب ؿمتَّك ُمـ اًمثالصمـل اعمجـرد واذيمـر قمٜمٝمـ٤م ؾمـٌٕم٦م أُمـقر  -3

 ُمذيمقرة ذم اًمتدري٥م إول، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم اجلٛمؾ اعمٗمٞمدة.

F F F 
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 الجالثٕ املشٓد مع ٍنشة ّصٍل -4
وصمالصم٦م زيد ومٞمٝم٤م طمروم٤من  ،أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م زيد ومٞمٝم٤م طمرف واطمد ؾمقى الٛمزة ،أسمقاسمف ؾمٌٕم٦م

 . ٤مؾمقاه
وذًمؽ  ،واًمزائد ُم٤مزاد قمغم اعم٤ميض ،قمالُمتف زي٤مدة اًمت٤مء سمٕمد اًمٗم٤مء ،عالٌ الباب األول ِاْفتِ 

ضْمتٜم٤مُب  :ٟمحق ،هٝمٜم٤م الٛمزة واًمت٤مء ِٓ  . ا
تَٜم٥ُِم  ،اضمتٜم٥َم  تصريفو: َتٜم٥َُم  ،واضْمُتٜم٥َِم  ،ومٝمق جُمْتَٜم٥ٌِم  ،اضِْمتِٜم٤َمسًم٤م ،ََيْ ومٝمق  ،اضِْمتِٜم٤َمسًم٤م ،َُيْ

َتٜم٥ِْم  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،ٜم٥ِْم اضِْمتَ  :إُمر ُمٜمف ،جُمَْتٜم٥ٌَم   . جُمَْتٜم٥ٌَم  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓدََمْ
ٌَْتدأ سمحرف ؾم٤ميمـ وم٢مذا يم٤من أول يمٚمٛم٦م ؾم٤ميمٜم٤ًم  ،يمام ٓيقىمػ قمغم ُمتحّرك ،اقمٚمؿ أٟمُف ُٓي

ك هذه الٛمزُة مهزَة  ،شمٓمُرىًم٤م هب٤م إمم اًمٜمٓمؼ سم٤مًمًٙمقن ،وضم٥م اإلشمٞم٤من هبٛمزٍة ُمتحريم٦مٍ  وشمًٛمَّ

 . وشمً٘مط ذم اًمقؾمط ،داءوؿم٠مهن٤م أهن٤م شمث٧ٌُم ذم آسمت ،وصؾٍ 
ُل٤م ؾم٤ميمـ ش ٓ»وش ُم٤م»يمام شمً٘مط الٛمزة سم٥ًٌم دظمقل  :وذم اعم٤ميض اعمٜمٗمل ُمـ يمٚمٛم٦ٍم أوَّ

 :ٟمحق ،سم٥ًٌم اضمتامع اًم٤ًميمٜملم سملم إًمػ ووم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م ،شمً٘مط يمذًمؽ أًمُػ ُم٤موٓ ،قمٚمٞمٝم٤م

﴿ ْ ٬ا ُٓ َخَطَٰ ـۡ  ش .ُٝمْؿ وٓشم٤ٌمهُمضَٓاظْمتالَف سَمْٞمٜمَ » :وذم آؾمؿ يمام ورد ذم صٗم٦م أهؾ اجلٜم٦م ﴾َذ٥َا ٱ

ُيْمؿُّ يمؾ طمرف ُمتحرك ُمٜمف  :واعم٤ميض اعمجٝمقل ُمـ مجٞمع أسمقاب اًمثالصمل اعمزيد واًمرسم٤مقمل

 . ُزًْمِزَل  ،ُاؾْمُتْٝمِزَئ  ،ُاظْمُتٚمَِػ  :ٟمحق ،ويٌ٘مك اًم٤ًميمـ قمغم طم٤مًمفِ  ،إٓ ُم٤مىمٌؾ إظمر ومُٞمٙمن
وإٟمام  وًمٚمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل واًمٔمرف واعمّمدر اعمٞمٛملِّ ُمـ أضمقف هذا اًم٤ٌمب اؾمٌؿ واطمدٌ 

ُق سمٞمٜمٝم٤م سم٤مًم٘مرائـ  . ُُمِمت٤مٌق  ،ُُمٌت٤مع ،خُمت٤مر :ٟمحق ،يٗمرَّ
 :وهٝمٜم٤م ُخس ىمقاقمد

 ،إذا وىمٕم٧م اًمدال أو اًمذال أو اًمزاء ذم ُمقوع اًمٗم٤مء ُمـ هذا اًم٤ٌمب شمٌدل اًمت٤مء دآً  -1

 . ُمـ اًمديـ واًمذيمر واًمزيٜم٦م :اِْزدانَ  ،اْذَديَمر ،اّدانَ  :ٟمحق
٬ْنَ ﴿ٟمحق  ،ء دآً صمؿ شُمدهمؿ ذم اًمٗم٤مء وضمقسًم٤م إذا يم٤من اًمٗم٤م ُْ  :أصٚمفُ  ،ُمـ اًمدقمَقى ﴾حَػذ

 :ٟمحق ،إسمدال٤م دآً صمؿ اإلدهم٤مم :ومٞمجقز ومٞمٝم٤م وضمٝم٤من ،وإن يم٤من اًمٗم٤مء ذآً ُُمٕمَجٛم٦مً  ،شَمْدشَمُٕمْقنَ 
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ِٞؽ  ﴿ ػذ ِعُؽوَن ِِف ُبُي٬حُِس٣ۡ  ﴿ . أصٚمف ُُمذشَمٙمر ،ُمـ اًمذيمر ﴾َذ٠ۡ٫َ ٦٤ِ ٤ُّ  ،ُمـ اًمذظمر ﴾َو٤َا حَػذ

 . شمذَترون :أصٚمف
سَمَح٧ُم  :ٟمحق ،صمؿ اإلدهم٤مم ،إسمدال اًمدال اعمٜم٘مٚم٦ٌم ُمـ اًمت٤مء ذآً ُمٕمجٛم٦م :ضمف اًمث٤مّنواًمق اذَّ

ٌَح٧ُم  :أصٚمف ،ُمـ اًمذسمح ،اَتذهُت٤م ذسمٞمح٦مً  :أي ،اًمٌ٘مرةَ   . اذشَم
ْ إِيَم٨َٰٗا﴿ :ٟمحق ،اًمؽمك قمغم طم٤مًمف :وإن يم٤من اًمٗم٤مء زاًء ومٗمٞمٝم٤م وضمٝم٤من ُمـ  ﴾١ََِيَۡداُدٓوا

 :واًمقضمف اًمث٤مّن . وازدُمِرَ  :وإصؾ ،ُمـ اًمزضمر ﴾ٱۡزُدِسؽوَ ﴿ ،ًمِٞمزشم٤مُدوا :وإصؾ ،اًمزي٤مدة

ٌَْدًَم٦م ُمـ شم٤م هر اًمقًمدُ :ٟمحق ،صمؿ إدهم٤مُمف ذم زاء وم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م ،وآومتٕم٤مل زاًءا ءإسمدال اًمدال اعم  :ازَّ

 . ومرح وأؾمٗمر وضمٝمف وشمألٕ :أي ،أصٚمف ازهتر ،ُمـ اًمزهقرة
 :ٟمحق ،ًمٗم٤مء شم٘مٚم٥م اًمت٤مء ـم٤مءً إذا وىمٕم٧م اًمّم٤مد أو اًمْم٤مد أو اًمٓم٤مء أو اًمٔم٤مء ذم ُمقوع ا -2

ِبۡ ١َِِٓبََٰػح٩ِۦِ  ﴿ ٍَ ؽِۡرُت٣ۡ إََِل٩ِِۡۗ ﴿ ،واْصتؼَِمْ  :وإصؾ ،ُمـ اًمّمؼم ﴾َوٱۡن ٍُ  ٤َا ٱۡى
ُمـ  ﴾إَِلذ

ۡف ﴿ ،اًمير
َ
ُّ لََعَ ٱأۡل ِ٢ ٍذ ٜمُّْقا إظمقاَٟمٙمؿ ،ُمـ اًمٓمٚمقع ،شُمنمف قمٚمٞمٝم٤م :أي ﴾َػةِ  ِٔ َت  :أي ،وٓ شمٔمَّ

َردَ  ،اوٓمجع ،اصٓمَٗمك :ويمذًمؽ ،ٜمُْقاأصٚمف ٓشمٔمَتٜمِ  ،ُمـ اًمٔمـ ،ٓشمتٝمٛمقهؿ  ،افمَٓمَٚمؿ ،اـمَّ

دَ  ،اوَتَجعَ  ،اصتَٗمك :أصٚمٝم٤م  . افمَتَٚمؿَ  ،اـمؽَمَ
وذم اًمٔم٤مء شمدهمؿ اًمٓم٤مء  . شاـّمٚمع»يمام ذم  ،صمؿ ذم اًمٓم٤مء شمدهمؿ اًمٓم٤مء اعمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ شم٤مء آومتٕم٤مل

َٚمؿَ »وَيقز ومٞمٝم٤م قمٙمًُف أيًْم٤م ش افمَّٚمؿَ »يمام ذم  ،سمٕمد ىمٚمٌٝم٤م فم٤مءً   . ُمـ اًمٔمٚمؿ :افْمَتَٚمؿَ  :أصٚمٝمامش اـمَّ
وهق يقاومؼ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٜمزيؾ  ،يمام ُمرّ  ،وذم اًمّم٤مد واًمْم٤مد َيقز اًمؽمك سمدون اإلدهم٤مم

ْ  ﴿ -:وهلين سٝ  اًمٕمزيز ُمـ ُخس يمٚمامت اُدوا ٍَ َٝ لََعَ ﴿ ﴾ِإَوَذا َض٢َۡ٢ُخ٣ۡ َ٘ٱۡن ۡيُخ َٙ ٍَ إِّّنِ ٱۡن
َٝ نِلَِِٙس ﴿ ﴾ٱنلذاِس  ُخ ۡٓ ٨َ ٍَ ٢ُ ﴿ ﴾َوٱۡن ٍَ ٢ذُس٣ۡ حَۡه َٓ ؽُِع٬َن ذِي٫َا﴿ ﴾٬نَ ١ذ ٍَ  . ﴾وَُ٪٣ۡ يَۡه

ٚمَح اًم٘مقُم قمغم إُمر :ٟمحق ،وَيقز إسمدال اًمٓم٤مء ص٤مًدا أو و٤مًدا صمؿ اإلدهم٤مم  ،اصَّ

جٕمقا  . وإصؾ اصتٚمح واوتجٕمقا ،واوَّ
 :ٟمحق ،إذا وىمٕم٧م اًمقاو أو اًمٞم٤مء ذم ُمقوع اًمٗم٤مء ىُمٚم٧ٌم شم٤مء وأدهمٛم٧م ذم شم٤مء آومتٕم٤مل -3

ْ ٱَّللذ ﴿ ٬ا ُٜ خذ ﴿ ﴾َوٱتذ ِٝ   ِٔك ٤ُّ ِ َرآن
َ
َٚ ﴿ ﴾َي ذِي٫َا لََعَ ٱأۡل ذَف ٥َؽِ إَِذا ٱت َٜ ُمـ اًمقىم٤مي٦م واًمقيم٠م  ﴾َوٱ١ۡ

َؼ  ،ُُمْقشَمٙمِِئلْمَ  ،اِْوشَمُ٘مْقا:وأصٚمٝم٤م ،واًمقؾمقق ًَ  ،واشم٠َّمؾمقا ُمٜمٝم٤م ،واشمن اًم٘مقُم اجلزورَ  ،اِْوشَم
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٧ْم ىمٚمقهُبُؿ ًَ ٌَ  .٧ًٌَْم اِْيتَ  ،اِْيت٠مؾمقا ،ايتن :وأصٚمٝم٤م ،ُمـ اًمٞمن واًمٞم٠مس واًمٞمٌس :اشمَّ
 :ٟمحق ،وأدهمَٛمَت٤م ،إذا وىمٕم٧م اًمث٤مء اعمثٚمث٦م ذم ُمقوع اًمٗم٤مء أسمدًم٧م شم٤مُء آومتٕم٤مل صم٤مءً  -4

َٖمَر اًمّمٌلُّ  أدرك  :واصّم٤مر ُمـ ومالن ،اؾمتٜمٌٓمُف ُمـ إرض :أي ،اصمََّٛمد اعم٤مءَ  ،ٟمٌت٧م أؾمٜم٤مُٟمفُ  :أي ،اصمَّ

اٟمٕمٓمػ  :ًمت٤مء اعمثٜم٤مة أيسم٤م :واشمَّٜمَك اًمقرُق  ،اشم٤َّمر ُمـ ومالن :ٟمحق ،وَيقز قمٙمًُف أيًْم٤م ،صم٠مرُه ُمٜمف

 . سم٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م ،ُمـ اًمّثٜمِْل  ،وارشمدَّ سمٕمْمف قمغم سمٕمضٍ 
روا  :ٟمحق ،ويمذا اًمت٤مء اعمثٜم٤مة ذم ُمقوع اًمٗم٤مء شمدهمؿ ذم شم٤مء آومتٕم٤مل بِي٠َ ٦ۡ٤َ ﴿ادمَّ ـَ  ّۡ َوٱحذتِ

٧َاَب إَِِلذ  
َ
 . وهذا واوٌح  ﴾خ

وقمٜمد  ،ذم ُمقوع اًمٗم٤مء وم٤معمجٛمقع هٜم٤م أطمد قمنم طمروًم٤م َيري ومٞمف اإلدهم٤مم قمٜمد اجلٛمٝمقر

طمٞم٨م ىم٤مًمقا َيقز أن ي٘م٤مل ُمـ إظمذ واإلزَرِة  ،اًمٙمقومٞملم اصمٜم٤م قمنم طمروًم٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم الٛمزة

َذَ  :وإيمؾ وإُم٤مٟم٦م وإهؾ َزرَ  ،اَتَّ َٙمَؾ  ،اشمَّ ـَ  ،اشمَّ َ ََؾ  ،امتَّ وذًمؽ ُمع  ،سم٤مإلسمدال واإلدهم٤مم ،اهتَّ

ا وَمْٚمَٞمتَِّزْر سمِفِ إِْن يَم٤مَن  :يمقٟمف ؿم٤مًذا واِرٌد ذم احلدي٨م اًمنميػ ُِؼواْ ﴿ :وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ىَمِّمػْمً َوٱَتذ
َِٰه  اِم إِةَۡر َٜ ۖٓ  ٦٤ِۧ ٤ذ

 . شوظمذ»ُمـ  :وىمٞمؾش َتذ»ُمـ  :وم٘مٞمؾ ﴾٣َ ُمَهّّلٗ
 ،إذا وىمٕم٧م اًمدال أو اًمّم٤مد ذم ُمقوع اًمٕملم َيقز إسمدال شم٤مء آومتٕم٤مل سمجٜمس اًمٕملم -5

ؿَ  :ٟمحق ،شمً٘مط مهزة اًمقصؾو ،صمؿ اإلدهم٤مم ،وٟم٘مؾ طمريم٦م اًمت٤مء إمم وم٤مء آومتٕم٤مل  ،ظمّمَّ

ى ٤ذ٦ َلذ ي٫َِّػِيٓ ﴿ :ٟمحق ،وَيقز ذم اعمْم٤مرع يمن اًمٗم٤مء أيْم٤م ،واهتَدى ،ُمـ اظمتّمؿ ،وَهدَّ
َ
 ﴾أ

ُٛمْقنَ  ّمِّ
َٝم٤م أيْم٤م ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ،وَُيِ ؿٌ  :ٟمحق ،وضم٤مز وٛمُّ  . خُمَْتِّمؿٌ  :أصٚمفُ  ،خُمُّمِّ

٦مِ ش اخل٤مص٦م»أن يمٚمٛم٦م ويٜمٌٖمل أن َٟمٕمَٚمَؿ   ،وٓ يقضمد ذم همػمه ،ل ُم٤ميقضمد ذم ْرءوه ،ود اًمٕم٤مُمَّ

ٞم٤َّمت :واجلٛمع ،واخل٤مّصٞم٦َّم ٟم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م وهل قمٜمد اًمٍمومٞملم قم٤ٌمرة قمـ اعمٕم٤مّن اًمزائدة  ،ظمقاصُّ وظم٤مصِّ

ك ،قمغم احلدث وٕضمؾ شمٚمؽ اعمٕم٤مّن يٜم٘مؾ  ،ودٓٓت إومٕم٤مل اعمزيدة أيْم٤م ،ُمٕم٤مّن إُمثٚم٦م :ويًٛمَّ

وم٤مًمثالصمل  ،ُمثؾ هذا اعمٕمٜمك ذم اعمجردات أيًْم٤م يمام ؾمٌؼ ُمـ ىمٌؾويقضمد  ،اعمجرد إمم اعمزيد اًمٖمػم اعمٚمحؼ

 -:وهل يمام ي٠ميت ،اعمجرد يٜم٘مؾ إمم سم٤مب آومتٕم٤مل ٕضمؾ ُخ٦ًم وقمنميـ ُمٕمٜمك

 ،ومل ي٠مظمذ اًم٘مّم٤مص سم٘متٞمٚمف ،أظمذ اًمدي٦م :أي ،اشمََّدى وزمُّ اعم٘متقل :ٟمحق ،إظمذ -1

 . اِوشَمَدى ُمـ اًمَقْدِي  :وأصٚمف
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 . شمٚمٓمَّخ سم٤مًمٕمٗمر واًمؽماب :أي ،ٌلُّ اقمتٗمر اًمّم :ٟمحق ،اخلٚمط -2
 . وهل فمٚمٛم٦م آظمر اًمٚمٞمؾ ،دظمؾ ذم اجلٝمٛم٦م :اضمتٝمؿ اًمرضمؾ :ٟمحق ،اًمدظمقل -3
(4). اطمتؽَّ اجلًُؿ أي: دقم٤م إمم احلؽِّ  :ٟمحق ،اًمدقمقة إمم اعم٠مظمذ -4

 

 . وذًمؽ طملم حيؽُّ رأؾَمفُ  ،أًم٘مك اًم٘مذى قمـ قمٞمٜمف :اىمتذى اًمٓم٤مئر :ٟمحق ،ؾمٚم٥م اعم٠مظمذ -5
٤ًٌم :اضمتٜم٥م ومالنٌ  :حقٟم ،اًمّمػمورة -6  . ص٤مر ضُمٜمُ
٤ٌَّمُخ  :ٟمحق ،اًمٓمٌخ -7  . ـمٌخ ذم اعمِرضَمؾ :اِْردَمَؾ اًمٓم
ـمٚم٧ٌُم ُمٜمف اًمرزق وُمٜمٝم٤م  :أي ،واىمت٧ًٌُم اجل٤مري٦مَ  ،ارشمزوم٧ُم اهللَ :ٟمحق ،ـمٚم٥م اعم٠مظمذ -8

 . ـمٚمٌٝم٤م سم٤مٓضمتٝم٤مد واًمٙمد :وايمت٥ًَم اعمٕمٞمِم٦مَ  ،وهق اًمٜم٤مر ،اًم٘مٌس
٥ََم اًمٓم٤مًم٥ُم  ،ىمٌَِؾ اعمالُم٦مَ  :ؾاقمتذل اًمرضُم  :ٟمحق ،ىمٌقل اعم٠مظمذ -9  ،ىمٌِؾ ال٦ٌمَ  :واهتَّ

 . ىمٌِٚمقا اًمققْمَد ووصم٘مقا سمف :اًمرقمٞم٦َّمُ  واشمَّٕمد ،ىمٌٚمقا اعمققمٔم٦َم وقمٛمٚمقا هب٤م :واشمَّٕمَظ اًمٜم٤مُس 
احلؼ »ىم٤مل يُمؾُّ واطمٍد ُمٜمٝمؿ  :اطمَتؼَّ اًْمَ٘مْقُم سمٛمٕمٜمك :ٟمحق ،اًم٘مٍم واًمٜمح٧م ذم اًمٙمالم -10

 . شسمَِٞمِدي
ًمٌس اإلزار واًمٕمٓم٤مف  :أي ،واقمتٓمػ اًمتٚمٛمٞمذ ،اشمزر اًمِمٞمخ :قٟمح ،ًمٌس اعم٠مظمذ -11

 . وهق اًمِم٤مل
 . ًمزم اًمٙمٝمَػ واًمٖم٤مرَ  :ايمتٝمػ اًمراه٥ُم  :ٟمحق ،ًمزوم اعم٠مظمذ -12
ٌَٜمُْتفُ  ،وضمدشُمُف ًمِذْيًذا :اًمتذذُت اإلدامَ  :ٟمحق ،اًمقضمدان -13 ٤ٌَمًٟم٤م :واضْمَت  . وضمدشُمُف ضَم
 . ووٕمف ذم طمجره :اطمتجر اًمّمٌلَّ  :ٟمحق ،اًمقوع -14
 :ٟمحق ،وهق إشمٞم٤من ومٕمؾ ُمـ اعمزيد ومٞمف ُم٤ٌمذًة سمدون أن ي٠ميت ُمـ اعمجرد ،آسمتداء -15

اؾمتٚمؿ احل٤مجُّ  :ٟمحق ،أو ضم٤مء ُمـ اعمجرد سمٛمٕمٜمًك أظمر ،وهق اًم٘مؼم ،اَتذ ضَمْدصًم٤م :أي ،اضْمَتَدَث 

وذم  :واؿمتٛمؾ سم٤مًمثقب ،واردمؾ اخلٓم٦ٌم ،عمس احلجر إؾمقد سم٤مًمُ٘مٌٚم٦م أو سم٤مًمٞمد :أي ،سم٤مًمٙمٕم٦ٌم

 . وًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م ُمٕمٜمًك أظمر ،رد ؾمٚمَِؿ رضِمَؾ وؿمَٛمؾاعمج
اَتذ قمامٌر  :واظمتتؿ قماّمر ،اَتذ طمذاءً  :سمٛمٕمٜمك ،اطمتذى ُُمّمٕم٥ٌم  :ٟمحق ،آَت٤مذ -16

                                         
 . 102ذم صٗمح٦م ش اعم٠مظمذ»راضمع أن ُمٕمٜمك  (1)
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اَتذ اًمزوَج ذم اًمَٖمْرسَم٦ِم وذم  :واهمؽمب ُم٤مضِمدٌ  ،اؾمتٕمد وؿمدَّ وؾمٓمُف سم٤محلزام :واطمتزم اًمٗمالَُّح  ،ظم٤ممَت٤ًم

 وُمٕمٜمك اشمََّ٘مك: اَتذ وىم٤مي٦م ُمـ قمذاب اهلل. ﴾ٗػى ٥ُ٢ِۡ١ّخذِٜيَ ٪ُ ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  همػم إىم٤مرب

وذم اًمتٜمزيؾ  ،اوٓمرب ظم٤مًمدٌ  :ٟمحق ،وهق أن يٗمٕمؾ اًمٗم٤مقمؾ قمٛماًل ًمٜمٗمًف ،آظمتٞم٤مر -17

قا اًمٙمٞمؾ سم٠مٟمٗمًٝمؿ ،أظمذوا ُمٜمٝمؿ :﴾ٱۡزَخال٬ُاْ لََعَ ٱنلذاِس ﴿اًمٕمزيز:   . وشَمقًمَّ
 . ارشمٗمع ومقق اعمٜمؼم :أي ،٦ماٟمتؼم اخلٓمٞم٥ُم يقَم اجلٛمٕم :ٟمحق ،آرشمٗم٤مع -18
 . اىمتًٛمقا سمٞمٜمٝمؿ حَلَْؿ اعمٞمِن  :اشّمن اًم٘مقُم اجلزورَ  :ٟمحق ،آىمت٤ًمم -19
 . أفمٝمر اًمٕمذر واًمٕمٔمٛم٦م :واقمتٔمؿ سَمْٙمرٌ  ،اقمتَذَر زْيدٌ  :ٟمحق ،اإلفمٝم٤مر -20
اضمتٝمد ذم ـمٚم٥م  :أي ،اصٓمرف اًمت٤مضمر :ٟمحق ،اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم حتّمٞمؾ اعم٠مظمذ -21

 . فوسمَذَل ُم٤م ذم وؾمٕم ،اًمٙم٥ًم
أن ي٠ميت آومتٕم٤مُل  :وُمٕمٜمك اعمٓم٤موقم٦م هٝمٜم٤م ،اعمٓم٤مَوقَم٦ُم ًمٚمٛمجرد واإلومٕم٤مل واًمتٗمٕمٞمؾ -22

ومٛمٓم٤موقم٦م اعمجرد  ،سمٕمد رء ُمـ إسمقاب اعمذيمقة ًمٞمدل قمغم أن اعمٗمٕمقل ىمد ىمٌِؾ أصمر اًمٗم٤مقمؾ

 ،وؿَمَقْي٧ُم اًمٚمْحَؿ وم٤مؿمتَقى ،ومَجَٕم٧ُم اًمٓمالَب وم٤مضمتٛمٕمقا ،قمدًم٧ُم اًمّمٗمقَف وم٤مقمتدًم٧ْم  :ٟمحق

وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،أٟمّمٗمُتُف وم٤مٟمتّمػ :وُمٓم٤موقم٦م اإلومٕم٤مل ٟمحق . اًمٙمت٤مَب وم٤مٟمتنَم  وٟمنمُت 

َهاَر ذِي٩ِ ٧َارَ َ٘ٱۡضََتََٛۡج  ﴿ ْۡ ٓ إِ َناَب٫َا
َ
يم٘مقلؿ:  ،: ومٞمف ٟم٤مٌر أطمرىمتٝم٤م وم٤مطمؽمىم٧ميم٠مٟمف ىمٞمؾ ﴾َ٘أ

سْمُتُف وم٤مىمؽمَب  :وُمٓم٤موقم٦م اًمتٗمٕمٞمؾ ٟمحق ،أوىمدشُمف وم٤مشمََّ٘مدَ  ْيُتف وَم٤مؾْمَتَقى ،ىمرَّ ُت اًمٓم٤مًم٥َم  ،وؾمقَّ ْ وظمػمَّ

واعمٓم٤مَوُع َي٥م  ،واعمٓم٤موقم٦م هل اًمت٠مصمُّر ُمـ اًمٖمػم ،وم٤معمٓم٤مِوُع هق اًمٗمٕمؾ اًمالزم ًمٚمٛمتٕمدي .وم٤مظمت٤مرَ 

ًي٤م  .  أن يٙمقن ومٕمال ُمتٕمدِّ
َر اعمريُض  :ٟمحق ،اًمتداوي -23 َ رَ  :أصؾ اًمٗمٕمؾ ،شمداَوى سم٤مًمَقضُمقرِ  :ادمَّ  . اِْودَمَ
سمٛمٕمٜمك َت٤مصام وادَّقَمك يُمؾُّ واطمد  ،٤مواطمت٘مَّ  ،اظمتّمَؿ اًمرضمالن :ٟمحق ،اًمتِم٤مرك -24

ْ ِِف َرّب٣ۡ٫ِِ  ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  . ُمٜمٝمام احلؼَّ ًمٜمٗمًف ح٥َُِؽواْ ﴿ ﴾َهََٰؼاِن َعۡه٥َاِن ٱۡعَخَه٬٥ُا
ۡ
َوخ

 ٓۖ ُؽوف  ۡٓ واؿمتقَر  ،ضم٤مور سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م :أي ،واضمتقر سمٙمٌر وؾم٤مضِمدٌ  ،أي شمِم٤موروا ﴾ةَۡح٨َُس٣ ة٥َِ

  . شمٕم٤مـَمْقُه وشمداوًُمْقهُ  :تقَر اًمٓمالُب اًمدًمقَ واقم ،أي شَمِم٤مَوُرْوا ،اًم٘مقمُ 
هُ  ،واضمتذسَمفُ  ،ضمذب اًمٌمءَ  :ٟمحق ،ُمقاوم٘م٦م اعمجرد ذم اعمٕمٜمك -25  ،واإلومٕم٤مل ،سمٛمٕمٜمك ُمدَّ
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ـَ  :ٟمحق ،وآؾمتٗمٕم٤مل ،دظمؾ احلج٤مزَ  :واطمتجزَ  ،أطمَجَز احل٤مجُّ  :ٟمحق  ،اؾمتٜم٘مص اًمثٛم

َف  :ٟمحق ،واًمتٗمٕمؾ ،ـمٚم٥م طمٓمَُّف وٟم٘مّمفُ  :أي ،واٟمت٘مّمفُ  سمٛمٕمٜمك  ،واطمؽمَف  ،ٕهٚمف حترَّ

ؿَ  ،ايمت٥ًم ًَ َؿ واسْمَت ًَّ ٌَ رُي ﴿وذم اًمتٗمٕمؾ ٟمقع ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،وشَم ٍِ َسَٰ
َ
ْ أ َوَٛال٬ُٓا

١َِي ٱۡزَختََت٫َا وذ
َ
يمام ذم اًمتٜمزيؾ  ،واًمتٗم٤مقمؾ  .أي: أُمر أن يٙمت٥م يمام ي٘م٤مل: اطمتجؿ واىمتّمد  ﴾ٱأۡل

خَاِن ٦َ٤ِ ٱ﴿اًمٕمزيز:  َٙ ِ آن ٌَ ْ ِإَون   أي: شم٘م٤مشمٚمقا . ﴾ل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي ٱۡرَخَخ٬ُ٢ا

َـّ قمـ اًم٤ٌمل أن هذه اًمزي٤مدة احلرومٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م اًمتل شمٚمحؼ اًمٗمٕمؾ اعمجرد ًمٞم٧ًم  ٌَ وٓ يذه

ًمٞمتقًمد ومٞمف رء ُمـ اعمٕم٤مّن  ،وماليّمح صٞم٤مهم٦م أيِّ ومْٕمٍؾ جمرٍد سمّمٞمٖم٦م آومتٕم٤مل ،ىمٞم٤مؾًم٤م ُمٓمرًدا

سمؾ َي٥م ًمذًمؽ ؾمامع  ،ُمـ ذه٥مش اِذهَت٥ََم »و أ ،ُمثاًل ُمـ يَمُرمَ ش ايمؽمم»وماليّم٤مغ  ،اعمذيمقرة

وهٙمذا ذم ُمٕم٤مّن مجٞمع  ،اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ اعمٕملم ُمع دًٓمتِف قمغم اعمٕمٜمك اًمزائد ذم ذًمؽ اًم٤ٌمب

 . إسمقاب أشمٞم٦م واعم٤موٞم٦م
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  أسئلٌة شفوية

 

 

يمؿ سم٤مسًم٤م ًمٚمثالصمل اعمزيد ُمع مهزة وصؾ وُم٤م هل قمالُم٦م سم٤مب آومتٕمـ٤مل؟ وُمـ٤م هـل مهـزة  -1

ل يمٚمٛم٦م؟  وصؾ وعم٤مذا ي١مشمك هب٤م أوَّ

ومـف ُمــ ُمـ٤مدة  -2 يمٞمػ ُيّمٜمع اعم٤ميض اعمجٝمقُل ُمـ أسمقاب اًمثالصمل اعمزيـد واًمرسمـ٤مقمل؟ سِّ

 ع واإلطم٤ًمن واًمٗمٚمًٗم٦م.آضمتام

وُم٤م هق إضمقف ويمٞمػ شمّم٤مغ ُمٜمف أؾمامء اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل واًمٔمـرف ذم هـذا اًمٌـ٤مب؟  -3

 اذطمف ُمع اًمتٍميٗم٤مت ُمـ ُم٤مدة آظمتٞم٤مر وآهمتٞم٤مب.

ـَ »يمٞمػ حُتّٚمؾ  -4 ِ ًَمـ٩م»حتٚمٞمال سومٞم٤ًّم؟ وأيُّ ىم٤مقمدة شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م وقمغم ش ومٚمٞمتَِّزرْ »وش أؤمُت ش ادَّ

 ػ ذًمؽ؟وآزدي٤مت؟ ويمٞمش َيزدادُ »و

ُم٤م طمٙمؿ اًمقاو أو اًمٞم٤مء إذا وىمٕم٧م ُم٤م هل اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ىمقاقمد آومتٕم٤مل؟ و -5

 طمدامه٤م ذم ُمقوع وم٤مء آومتٕم٤مل؟ اذيمره٤م وـمٌ٘مٝم٤م قمغم إُمثٚم٦م.إ

 يمؿ طمروًم٤م َيري ومٞمف اإلدهم٤مم قمٜمد اجلٛمٝمقر إذا وىمع ذم ُمقوع وم٤مء آومتٕم٤مل؟ وُم٤م هل؟ -6

٤مومتٕم٤مل؟ اذُم٤م هل اخل٤مص٦م قمٜمد اًمٍمومٞملم؟ ويمؿ ظم٤مص٦م ًم٤ٌمب آ -7 ًً  يمر ُمٜمٝم٤م ُخ

ْحٝم٤م سم٤مُٕمثٚم٦م.  وووِّ
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل٤م إمم سم٤مب آومتٕم٤مل صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م هٜم٤مك أرسمٕم٦م قمنم ومٕمال ومٞمام ي٠ميت ُم -1 ـ أسمقاب ؿمتَّك، طمقِّ

 ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

ََ٘ل ﴿
َ
ُؽونَ  أ ُِ يۡ  ة٠ِِ ۡۡلِ ٱ إَِِل  ي٨َ ۡج  َٗ َٞ َٜ ٜۡ  َوََل ﴿، ﴾ُع٢ِ ْ َت ٙۡ ٱ ُخ٬ُ٢ا ُ ٱ َضدؽذمَ  ١ذِِت ٱ َؿ نلذ ، ﴾َّللذ
ُۡ  َو٦٤َۡ ﴿

َ
٦ ٣َ٢ُ أ َّ  ِم٥ذ ٨َ ِ ٱ ِشػَ ٤ََسَٰ  ٤ذ ن َّللذ

َ
ؽَ يُؼۡ  أ   يَُؽدُّ  َوََل ﴿، ﴾٩٥ُُۖ ـۡ ٱ ذِي٫َا َٞ

ۡ
٩ُ ةَأ د٦ِ  ۖـُ َْ 

٬ۡ ١ۡ ٱ ۡ ٱ مِ َٜ َؼاِب ١ۡ ٱ ٦٤َِ  ۦؾِِض٩ِ ة٥ُِؾَضۡ  ُ٪٬َ  َو٤َا﴿، ﴾ؽ٤ِِيَ ٥ُشۡ ل ن َٓ
َ
َؽ   أ ٥ذ َٓ ٓۡ ﴿،  ﴾ُح ٥َا ۖؽ٩َ٧٬ُُِ٘ َح َٞ 

 ۡٓ بۡ  ؽ٬ُِ٘نَ َح
َ
ٓ خ َٰ ﴿، ﴾َءُ٪٣ُ  ٨َا ٓ  ِِن َ٪َػى َٰ  إَِِلَٰ  َرّبِ فۡ  ط  ِنَر به  َكِلَمة   َولَۡوََل ﴿ ، ﴾َخِٜيم  ٤ُّ ِِ  ۡۡ َسبََََ

ا ِٗ ب َِك لََكاَن ِلَزا  .﴾رَّ

د -2 آوْمتِٕم٤مَل ذم إُمثٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م قمـ أطمرف اًمزي٤مدة وقَملمِّ أسمقاهب٤م وُمٕم٤مٟمَِٞمٝم٤م ُمـ اعمٕمـ٤مضمؿ  ضمرِّ

 صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مُجؾ ُمٗمٞمدة:

ب ًمق يٕمٚمٛمقن ُم٤م ذم اًمتٝمجـػم ٓؾمـتٌ٘مقا إًمٞمـف، اًم  ٓ شمٖمتـ٤مسُمقا أطمـًدا ُمــ اًمٜمـ٤مس، ومـ٢مذا ُٓمالَّ

قا سم٤مٓقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل وآطمـتامِل  اٟمتّمػ اًمٜمٝم٤مُر اْٟمَتَٝمْٞمٜم٤م إمم اًمٕمٚمامء واًْمَتَ٘مْٞمٜم٤م هبؿ، وىمد اهتٛمُّ

 وقمدِم آظمتالِف، ُم٤م ظُمػمِّ رؾمقُل اهلل سملم أُمريـ  إٓ اظمت٤مَر أينمه٤م.

ن ُمـ  ٦مأؾمامء اعمٗمٕمقل وصمالصم ٦مأؾمامء اًمٗم٤مقمؾ وصمالصمَ  ٦مآومتٕم٤مل صمالصم ه٤مِت ُمـ -3 ُمّم٤مدر، ويمقِّ

 مجٞمع ذًمؽ مجاًل ُمٗمٞمدًة.

F F F 

 



 

 

    الصسفجنًٕ  
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 الباب الجاىٕ ٔاِصٔتِفَعاْل
ؾْمتِْٖمَٗم٤مرُ  :ٟمحق ،ُمٞمزشُمُف اًمًلم واًمت٤مء ىمٌؾ اًمٗم٤مء ِٓ  . ا

َتِٖمِٗمرُ  ،اؾِْمَتْٖمَٗمرَ  تصريُفُو: ًْ َتٖمْ  ،اؾِْمتِْٖمَٗم٤مًرا ،َي ًْ َتْٖمَٗمرُ  ،واؾْمُتْٖمِٗمرَ  ،ِٗمرٌ ومٝمق ُُم ًْ  ،اؾِْمتِْٖمَٗم٤مًرا ،ُي

َتْٖمَٗمرٌ  ًْ َتْٖمِٗمرْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اؾِْمَتْٖمِٗمرْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُم ًْ َتْٖمَٗمرٌ  :واًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَم ًْ  . ُُم
ويٕمّقض قمٜمٝم٤م  ،حُتذف اًمٕملم اعم٘مٚمقسم٦م أًمًِٗم٤م ذم اعمّمدر ،وإذا يم٤من آؾمتٗمٕم٤مل ُمٕمتؾ اًمٕملم

 . آؾْمتِْ٘مَقاُم وآؾْمتِمقارُ  :وإصؾ ،٘م٤مَُم٦ُم وآؾْمتِم٤مَرةُ اإلؾْمتِ  :ٟمحق ،سمت٤مء ذم اًمٓمرف
َواُض  ،وشُمًتثٜمك ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة ؾمٌع قمنمة يمٚمٛم٦مً  ؾْمؽِمْ ْٓ ُمٜمٝم٤م آؾمتحقاذ وا

  . ومٝمل قمغم أصؾ اًمّمحٞمح ،وآؾْمتِٜمَْقاُق 

َتِٗمْٞمدُ  ،اؾِْمَتَٗم٤مدَ  :تصزٓف األجْف ًْ َتِٗمْٞمدٌ  ،اؾِْمتَِٗم٤مَدةً  ،َي ًْ َتَٗم٤مدُ  ،واؾمُتِٗمْٞمدَ  ،ومٝمق ُُم ًْ  ،ُي

َتَٗم٤مدٌ  ،اؾِْمتَِٗم٤مَدةً  ًْ َتِٗمدْ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،اؾِْمَتِٗمدْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُم ًْ َتَٗم٤مدٌ  :واًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََم ًْ  . ُُم

ْ ﴿ :ٟمحق ،وىمد حُتذف ُمـ إضمقف شم٤مء آؾمتٗمٕم٤مل ٬ٓا ُٓ َطَٰ ـۡ ٢َۡي٩ِ ﴿ ﴾َذ٥َا ٱ ْذ  ّ ٍِ ٤َا ل٣َۡ تَۡف
ا  . ﴾َنۡبٗ

 ـ  :وهل يمام يكم ،يـ ُمٕمٜمًكويٜم٘مؾ اعمجرد إمم هذا اًم٤ٌمب ًمٕمنم
 . أظمذوا ُمٜمف اًمقصمٞم٘م٦م :اؾمتقصمؼ اًمتج٤مر ُمـ ومالن :ٟمحق ،﴾ أظمذ اعم٠مظمذ1
 . طمًٌتُف صقاسًم٤م :اؾمتّمقسم٧ُم اجلقاَب  :ٟمحق ،﴾ احل٤ًٌُمن2
 . ْحٚمُتف قمغم اًمُٕمقاء :اؾمتٕمقي٧ُم اًمٙمٚم٥َم  :ٟمحق ،﴾ احلٛمؾ قمغم اعم٠مظمذ3
 . طم٤من ًمف أن ُيرىمع :اؾمؽمىمع اًمثقُب  :ٟمحق ،﴾ احلٞمٜمقٟم٦م4
 . أًم٘مٞمٜم٤م اًمٜمقاَة ُمٜمٝم٤م :أيمٚمٜم٤م اًمتٛمر واؾمَتٜمَْقْيٜم٤َمَه٤م :ٟمحق ،﴾ ؾمٚم٥م اعم٠مظمذ5
٦ٌَمً  :اؾمتٝمْم٥َم اجلٌُؾ  :ٟمحق ،﴾ اًمّمػمورة6 ص٤مر  :واؾمتحّمـ اعمُْٝمرُ  ،ص٤مر اجلٌُؾ َهْْم

ص٤مر َوىْمًٓم٤م ِم٤م داؾمُف اًمٜم٤مُس  :واؾمتقىَمَط اعمٙم٤منُ  ،ص٤مر أٟمقك وأْحؼ :واؾمتٜمقك ومالنٌ  ،طمّم٤مًٟم٤م

َٰ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،هق طُمٗمرٌة دمٛمع ُم٤مَء اعمٓمر واًمَقىْمط ،واًمدوابُّ  َخ٬َىَٰ لََعَ ـۡ ََ َ٘ٱ َ٢ ٖۡ َخ ـۡ َ٘ٱ



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

 البإلم الجإلٌ٘ اضس  إله — 64— 

٩ِٛ٬ِۦ ٤ًٌم  ﴾ـُ  . أي: ص٤مر همٚمٞمًٔم٤م صٚم
أي ـمٚم٧ٌُم ُمٜمف اجلقاب  ،اؾمَتجقسمُتُف واؾمتٜمٌٚمُتُف واؾمتٞمَ٘مْٔمُتفُ  :ٟمحق ،﴾ ـمٚم٥م اعم٠مظمذ7

وذم ، همٚم٥م ُمٕم٤مّن آؾمتٗمٕم٤ملوهذا أ ،ـمٚم٧ٌُم َهْزَُمُٝمؿْ  :واؾمتٝمزُم٧ُم اجلٞمقَش  ،واًمٜمٌَؾ واًمٞم٘مٔم٦مَ 

ۡ٪٫ََ٢ا﴿اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 
َ
٥َآ أ َٓ ٍۡ َخ ـۡ ـْ سم٤مهللِ »وذم احلدي٨م  ﴾ٱ  .إذا اؾْمتٕمٜم٧َْم وم٤مؾْمَتِٕم

 ،اؾمَتْقُصْقا سم٤مًمٜم٤ًمء :يمام ذم طمدي٨م اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك  ،﴾ ىمٌقل اعم٠مظمذ8

 . اىِمٌٚمقا وصٞمَّتِل ومٞمٝمـ واقمٛمٚمقا هب٤م وأطمًٜمقا قمنمهتـ :أي
اؾمؽمضمع ذم  :ٟمحق ،ٛم٦م ُمـ اعمريم٥م ًمالظمتّم٤مر ذم اًمٜم٘مؾوهق صقغ اًمٙمٚم ،﴾ اًم٘مٍم9

٬ُٓنَ ﴿ىم٤مل  :أي ،اعمٕمّمٞم٦م آ إََِل٩ِۡ َرَِٰس ِ ِإَوجذ   ﴾إ٧ِذا َّلِلذ

 . اؾمتحؼَّ اجلَْرَح وأن ُيْٓمٕمـ ومٞمف :أي ،اؾمتجرح اًمِم٤مهدُ  :ٟمحق ،﴾ اًمٚمٞم٤مىم٦م10
واؾمَتْٕمَٔمْٛمُتف: وضمدشُمف  ،وضمدشُمُف أضمقف :اؾمتجقوم٧ُم اًم٘مّم٥َم  :ٟمحق ،﴾ اًمقضمدان11

وهذا ُيِمٕمر  ،يمثػمة اًمقسم٠م ،وضمدهُت٤م وسمِئ٦مً  :واؾمتقسم٠مُت اعمٍَم  ،وضمدشُمُف َهِرًُم٤م :قمٔمِٞماًم . واؾمتٝمرُمُتفُ 

 . وم٢مٟمف ُيِمٕمر سم٤مًمٔمـ واًمت٘مدير ،سمخالف احل٤ًٌمن ،سم٤مًمٕمٚمؿ واإلدراك سم٢مطمدى احلقاس
واؾمت٠مضَمَر قمغم  ،ارشمٗمع وص٤مر يم٤مٕيمَٛم٦م واًمتَّؾِّ  :اؾمت٠ميمؿ اعمقوعُ  :ٟمحق ،﴾ آسمتداء12

 . ومل يتٙم  قمغم يٛملم وٓ ؿمامل وٓ فمٝمر ،اقمتٛمد سمّمدره قمٚمٞمٝم٤م :دةاًمقؾم٤م
 :واؾمتخقًم٧ُم سمٜمل ومالن ،اَتذُت طَمْقًو٤م :أي ،اؾمتحقو٧ُم  :ٟمحق ،﴾ آَت٤مذ13

٤ًٌم :واؾمتحَجٌفُ  ،اَتذهُتؿ أظمقآً  وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،واؾمتٕمٌده: اَتذه قمًٌدا، اَتذُه طم٤مضم

ِِسۖٓ ﴿ ۡٙ َخۡغ٢ِۡه٩ُ نِلَ ـۡ
َ
٤م زمأي: أضمٕمٚمف ظم٤م ﴾أ  . ًمًّم٤م ًمٜمٗمز وظم٤مصًّ

  :اؾمت٘مٓمر ومالٌن اخلػمَ  :ٟمحق ،﴾ اًمتدري٩م14
ٍ
 . ٟم٤مًمُف ؿمٞمًئ٤م سمٕمد رء

ۡرِض َضرۡيَانَ ﴿ :ٟمحق ،﴾ اًمتّمٞمػم15
َ
ُي ِِف ٱأۡل ٍِ َحَٰ َخ٬َ٫ۡح٩ُۡ ٱللذ ـۡ ِي ٱ ٱَّلذ ضمٕمَٚمتُْف  :أي ﴾َٞ

٤ًٌم ُم١مصمًرا ُمتحػًما ذم إرض  . ُُمٕمج
ل16 اٟم٘مٚم٥م  :اؾمتحجر اًمٓملمُ  :ٟمحق ،ؿمٌٝمفُ  وهق اٟم٘مالب اًمٗم٤مقمؾ ُم٠مظمًذا أو ،﴾ اًمتحقُّ

 . ص٤مر ُمثؾ إؾمد :واؾمت٠مؾَمَد ومالنٌ  . ص٤مر قمكمٌّ يم٤مًمٚمٞم٨م :واؾْمَتْٚمَٞم٨َم قمكمٌ  ،اًمٓملُم طمجًرا
 . مت٤مرو٧م ُمـ وسم٤مل ُمرشمٕمٝمؿ :اؾْمَتْقسَمَٚم٧ِم اإلسمُِؾ  :ٟمحق ،﴾ اًمتامرض17
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 . سم٤مًمغ ذم آطمتٞم٤مط :اؾمتح٤مط اعمدير ذم إُمقر :ٟمحق ،﴾ اعم٤ٌمًمٖم٦م18
وَأؿْمٚمٞم٧ُم احلٞمقان  ،وأىمٛمتُف وم٤مؾمت٘م٤مم ،أطمٙمٛمُتُف وم٤مؾمتحٙمؿ :ٟمحق ،٦م اإلومٕم٤مل﴾ ُمٓم٤موقم19

 أي: ضمٚمٌتف ًمٚمحٚم٥م وم٤مٟم٘م٤مد وأـم٤مع. ،وم٤مؾْمَتِْمغَم 

متّٙمـ وؾمٙمـ  :أي ،واؾمت٘مرَّ سم٤معمٙم٤من ،ىَمرَّ  :ٟمحق ،﴾ ُمقاوم٘م٦م اعمجرد ذم اعمٕمٜمك20

ْ َءايَٗث يَۡفتَۡفِغؽُ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  . سم٤مٓـمٛمٞمٜم٤من ۡوا
َ
ا ﴿ ،أي: يًخرون ﴾ونَ ِإَوَذا َرأ ٥َ٢َ٘ذ

َخۡي  ـۡ ا   َٔ ٱ ّيٗ  ََنِ
ْ ْ ٩ُ٨ۡ٤ِ َع٢َُه٬ا ٕن زي٤مدة اًمٚمٗمظ  ،أي: َيـِئًقا. يمالمه٤م ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم ُمٕمٜمك اعمجرد ﴾ُف٬ا

 شمدل قمغم زي٤مدة اعمٕمٜمك . 

 ،سمٛمٕمٜمك اظمت٤مره واظمتّّمُف سمدظمٞمٚم٦م ٟمٗمًف ،واؾمتخٚمّمفُ ،أظمٚمص يقؾُمَػ  :ٟمحق ،واإلومٕم٤مل

َؽ لََعَ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  ـأي٘مـ واؾمتٞم٘م ،واؾمتج٤مَب  ،أضم٤مب ۡٙ ْ ٱ١ُۡس َخَطت٬ُّا ـۡ إِِن ٱ
يَم٦َِٰ   ٌُّقا ﴾ٱۡۡلِ ْ  ﴿ ،أي: أطم َفُت٬ا َٞ ِو ٤َا  ۡٓ ۡيَط٦َُٰ ةَِت ذ٣ُ٫ُ ٱللذ ل ََتَ ـۡ ؿ . ﴾ٱ  أي: أزلَّ

ر :واؾمتجٛمر ،اضمتٛمر سم٤معمِجٛمرة :ٟمحق ،وآومتٕم٤مل  . شمٓمٞم٥َّم هب٤م وشمٌخَّ
َبَ ﴿تٜمزيؾ اًمٕمزيز: وذم اًم ،شمٕمٔمََّؿ واؾمتٕمٔمؿ :ٟمحق ،واًمتٗمّٕمؾ ٟۡ َخ ـۡ َبَٰ َوٱ

َ
.  ﴾خ أي: شمٙمؼمَّ

َتاَدح٩ِِۦ﴿ ِْ وَن َخ٦ۡ  ِبُ ٟۡ ٨َِْػهُۖ ََل يَۡفَخ  :سمٛمٕمٜمك ،شمٜم٤موم واؾمتٜم٤مم :ٟمحق ،واًمتٗم٤مقمؾ .﴾َو٦ۡ٤َ 

 . أفمٝمر أٟمف ٟم٤مئؿ
ْٟمِٗمٓم٤مر :ٟمحق ،أُم٤مرشمُف اًمٜمقن ىمٌؾ اًمٗم٤مء ،اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م اِْٟمٗمٕم٤مل ِٓ  . ا

 :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،اِْٟمَٗمٓمِرْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمٜمَْٗمٓمِرٌ  ،اِْٟمِٗمَٓم٤مًرا ،َيٜمَْٗمٓمِرُ  ،اِْٟمَٗمَٓمرَ  :شمٍميٗمف

 . ُُمٜمَْٗمَٓمرٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََمٜمَْٗمٓمِرْ 
ى إمم اعمٗمٕمقل إٓ سم٤مًمّمٚم٦م  ،ًمِزَُمٝم٤م :أي ،اٟمٙم٥مَّ قمغم اًمدقمقة :ٟمحق ،وهذا اًم٤ٌمب ٓيتٕمدَّ

ُاْٟمُ٘مٓمَِع  :يمام ي٘م٤مل ،هب٤مومالُيٌٜمَك اًمٗمٕمؾ اعمجٝمقل واؾمؿ اعمٗمٕمقل إٓ  ،وم٤مرىمفُ  :واٟم٘مٌض قمـ اعمٙم٤من

 . ُمِمٖمقٌل سمف :وهق ُُمٜمَْ٘مَٓمٌع إمم اًمٕمٚمؿ ،إذا طمًٌُف طم٤مسمٌِس قمـ اًمًٗمر دون َُمراُِمفِ  ،اًمًٗمُر سم٤مًمٖم٤مزي
وًمق ىُمّمد  ،وٓشم٠ميت ُمٜمف يمٚمٛم٦ٌم وم٤مؤه٤م راٌء أو ٟمقنٌ  ،وٓشمٙمقن وم٤مؤه ًُٓم٤م وٓطمرف قمّٚم٦مٍ 

اٟمت٘مؾ ْٔرشَم٤مَد اًمٓم٤مًم٥ُم وارشمٗمع اِ  :ٟمحق ،سمٛمثؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمٕمٜمك هذا اًم٤ٌمب دُمٚم٥م ُمـ آومتٕم٤مل

ا ١ذُس٣ۡ  ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،واٟمتٙمس  . ﴾ٱ٧َخ٬٫ُاْ َعرۡيٗ
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ٌْٜمَك هذا اًم٤ٌمُب إٓ ُمـ يمٚمٛم٦ٍم ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمٕمالج واًمت٠مصمػم  ،طمتَّك يت٠مصمر ُمٜمف اعمُٜمَْٗمِٕمُؾ  ،وُٓي

ومُتُف وم٤مٟمٍمف ،وىمٓمٕمُتُف وم٤مٟم٘مٓمع ،يمنشُمُف وم٤مٟمٙمن :ٟمحق ٌُُف  ،َ٘منَمَ وىمنمُت اًمٚمقَز وم٤مٟمْ  ،وَسَ
ومتٖمٚمِ

 :ٟمحق ،ويٓم٤موع اإلومٕم٤مَل أيًْم٤م ،ذح اهللُ صدره ًمإلؾمالم وم٤مٟمنمح :ٟمحق ،ُمٓم٤موقم٦ُم اعمجرد

واًمتٗمٕمٞمؾ  ،وأْزقَمْج٧ُم اًمٜم٤مئَؿ وم٤مْٟمَزقَم٩َم  ،وأـمٚم٘م٧ُم اًمرص٤مَص وم٤مٟمٓمٚمؼ ،أهمٚم٘م٧ُم اًم٤ٌمب وم٤مٟمٖمٚمؼ

ُت اجْلَْقَز وم٤مٟم٘منم :ٟمحق ،ىمٚمٞمالً  ًم٧ُم اًمّمٗمقَف وم٤مٟمٕمدًم٧ْم  ،ىمنمَّ ذم هذا اًم٤ٌمب ؾمت٦م وشمقضمد  ،وقمدَّ

 ـ  :وهل يمام يكم ،ُمٕم٤من أظمر
 . وهق احلامم ،دظمؾ ذم اًمديامس :اٟمدُمس اجلٜم٥ُم  :ٟمحق ،﴾ اًمدظمقل ذم اعم٠مظمذ1

سمِفِ  َب اًمٓم٤مًم٥م سمٛمٕمٜمك دظمؾ ذم ِهْ  . دظمؾ ضُمْحَرهُ  :واْٟمَحَجَر اًمْم٥مُّ  ،هق اًمٓمريؼ ،واْٟمَنَ
ٚمؼ اخلِم٥م :ٟمحق ،﴾ اًمّمػمورة2  . ص٤مر أُمٚمس :اُمَّ
أشمقُه  :واٟمثٚمٛمقا قمٚمٞمف ،ذهٌقا ومل يٌؼ ُمٜمف أطمد :اٟم٘مرض اًم٘مقم  :ٟمحق ،﴾ قمٛمقم اعم٠مظمذ3

 . ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م
دُِمؾ اجلُرُح  ،ىم٤مرب اًمِمٗم٤مء ُمـ ُمروف :اٟمدُمؾ اعمريُض  :ٟمحق ،﴾ اًم٘مرب ُمـ اعم٠مظمذ4

 . سَمِرَئ  :َدَُمالً 
 ،واٟم٘مٚم٥م إُمر ،واٟمٖمٛمس ،اٟمٕمٗمس ذم اعم٤مء :وهق ود اًمتٕمدي٦م ٟمحق،﴾ اًمٚمزوم5

 . أهمٚم٥م ظمقاص هذا اًم٤ٌمبوهذا  ،واٟمِمٕم٥م اًمٜم٤مس
واْٟمَٓمٗم٠مِت   ،َزًم٧َّم ومل يث٧ٌم :َزًمَِ٘م٧ِم اًم٘مَدُم واٟمزًم٘م٧م :ٟمحق ،﴾ ُمقاوم٘م٦م اعمجرد ذم اعمٕمٜمك6

ل ذم  :ٟمحق ،واًمتٗمٕمٞمؾ ،اُمتٜمع :اطمتجز واٟمحجر.أي :ٟمحق ،اًمٜم٤مُر وـَمِٗمَئ٧ْم . وآومتٕم٤مل ضمقَّ

 . ـم٤مف ومٞمٝم٤م يمثػًما :اًمٌالد واٟمج٤مل ومٞمٝم٤م
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  ئلٌة شفويةأس

 

 

ُم٤م هق ُمٕمتؾ اًمٕملم؟ وُم٤مذا ُيٕم٤مُمؾ سمف ذم آؾمتٗمٕم٤مل؟ ويمؿ يمٚمٛم٦ًم شُمًتثٜمَك ُمـ هـذه  -1

 اًم٘م٤مقمدة؟

ومف ُمـ ُم٤مدة ه٤مل وزوائدُم٤م هل قمالُم٦م سم٤مب آؾمتٗمٕم -2 ش آؾمتٜمقاء»؟ َسِّ

 ش.آؾمؽمىم٤مع»و

ح ُمٕم٤مّن اًمّمػم -3 ورة وـَمٚم٥م يمؿ ُمٕمٜمًك ٕضمٚمف ُيٜم٘مؾ اعمجرد إمم آؾمتٗمٕم٤مل؟ ووِّ

 .اعم٠مظمذ واًمتحّقل سم٠مُمثٚمتٝم٤م

 ُم٤م هل قمالُم٦م آٟمٗمٕم٤مل ويمٞمػ شمٙمقُن وم٤مؤه؟ وُم٤م ؿم٠مٟمف ذم اًمتٕمدي٦م واًمٚمزوم؟ -4

٤مل؟ وُمـ٤م هـق أهمٚمـ٥م ظمـقاص هـذه وُمـ أي ٟمقع ُمـ اًمٙمٚمٛم٦ِم ُيٌٜمَك سمـ٤مب آٟمٗمٕمـ -5

 ُمثٚم٦م.٤موع اعمجرد واإلومٕم٤مل؟ وّوح ذًمؽ سم٤مٕاًم٤ٌمب؟ ويمٞمػ يٓم
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل إومٕم٤مل ذم اًمِ٘مٓمٕم٦م أشمٞم٦م إمم سم٤مب آؾمتٗمٕم٤مل، وآؾمـتٗمٕم٤مل إمم اعمجـرد صمـؿ  -1 طمقِّ

 -اؾمتخِدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمـ إٟمِم٤مِئَؽ:

ْ ـۡ ٱوَ ﴿َرضمع ٟمٌٞمٌؾ ُمـ اًمؼميم٦م وىمد طُمؿ ؿمديًدا، ويم٤من ىمد ؾمِٛمع ىمقَل اهلل:    َخِٓي٬٨ُا
 ِ ۡبِ ٱة ٬َ٢َٰ ٱوَ  لهذ ـ رْح٦م اهلل، واًمٜم٤مُس ، وم٘م٤مم ًمٚمّمالة وظمٚمص إًمٞمٝم٤م ومل َيْٞم٠َمْس ُم﴾ةِ  لهذ

، ومٜم٤مم ىم٤مئاًل: سم٤مؾمٛمَؽ ﴾ِٙيِ يَلۡ  َذ٬٫َُ  ُج َمؽِۡى  ِإَوَذا﴿َيًخرون ُمٜمف، وًمٙمٜمف ي٘مقُل: 

 اًمٚمٝمؿَّ أُمقُت وأطمَٞمك، صمؿ اؾمتٞم٘مظ وىمد ؿُمِٗمَل يم٤مُماًل.

ل إومٕم٤مل أشمٞم٦م إمم آٟمٗمٕم٤مل واذيمر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اخل٤مص٦م سمف صمؿ اؾمتخِدُمٝم٤م ذم مجـؾ  -2 طمقِّ

 -ُمٗمٞمدة:

َـّ أُمَّ   ٦ٌم ىمد َزًمِ٘م٧م أىمداُُمٝمؿ ىمٌؾ أن ينمح صدورهؿ ًمإلؾمالم، ومٍمف اهلل إنَّ اجل

ٟمٗمًرا ُمٜمٝمؿ َيٖمِٛمًقن آذاهَنؿ ذم اًم٘مرآن، ومٚمؿ ي٘مٓمٕمقا  -–إمم اًمٜمٌل 

ٌَّٝمؿ اهللُ قمغم اًمٗمٓمرة اًمتل وُمٓمروا قمٚمٞمٝم٤م،  َٚمخقا أٟمُٗمًٝمؿ طمتَّك أيم ًْ شمالوشَمف ومل َي

ٛۡ ﴿وـمّٚم٘مقا اًمدٟمٞم٤م 
َ
ْ َوأ َ ٱ ؽَُى٬ا ًمقا ذم اًمٌالد وأزقمُجقا ىمقَُمٝمْؿ  ﴾ا٨ٗ َضفَ  ًىاَٛؽۡ  َّللذ وضمقَّ

 سم٤مًمدقمقة واإلٟمذار.

ه٤مِت صمالث يمٚمامت ُمـ اعم٤ميض واعمجٝمقل ُمـ آؾمتٗمٕم٤مل، وصمالصًم٤م ُمـ أؾمامء  -3

 اًمٗم٤مقمؾ ُمـ آٟمٗمٕم٤مل، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة.

F F F 
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ْْحَِرار :ٟمحق ،قمالُمُتُف شمْمٕمٞمػ اًمالم ،الباب الزابع ٔاِفٔعالل ِٓ  . ا
 :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اِْْحَِررْ  ،اِْْحَرِّ َ :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق حُمَْٛمرٌّ ،اِْْحَِرا ًرا ،حَيَْٛمرُّ  ،ْْحَرَّ اِ  :شمٍميٗمف

َٛمرَّ ِ َٛمِررْ  ،ٓحََتْ  . حُمَْٛمرٌّ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓحََتْ
وم٢مٟمف يٕم٤مَُمُؾ  ،ُمثؾ آْرقِمَقاوِ  ،إٓ ذم اًمٜم٤مىمص ،وٓم اًمٙمٚمٛم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب ُمِمددٌة دائاًم 

 . اِْرقَمَقى راؿِمٌد قمـ اًمذٟم٥م :ُمثالً ومٞم٘م٤مل ،ُمٕم٤مُمٚم٦َم اًمٚمٗمٞمػ
آهمؼمار وآؾْمِٛمَداد  :ٟمحق،وقمٞم٥ٌم  وًمقنٌ  وُم٤ٌمًمٖم٦مٌ  وظم٤مص٦م هذا اًم٤ٌمب ًمزومٌ 

سْمِٞمَْم٤مض ِٓ ٌُْش واُْمَٚمحَّ  :و ِمح ٟمحق ،واإِلوْمٕم٤مَل ذم اعمٕمٜمك ويقاومؼ اعمجردَ  ،وآطْمِقٓل ،وا  :اًمٙم

ارومضَّ  :ٟمحق ،وىمد يٌتدئ ،أو ـمٚمع زهرهُ  يمثر زهرهُ  :أْزَهَر اًمٜم٤ٌمُت وازَهرَّ  ،ظم٤مًمط سمٞم٤مَوُف ؾمقادٌ 

 . زال :اًمقضمعُ 
 :ٟمحق ،وشمٙمراُر اًمالم ،قمالُمُتُف إًمُػ سمٕمد قملم اًمٙمٚمٛم٦م ،الباب اخلامط افعٔالل

ْدِهْٞماَممُ  ِٓ  . ا
واًمٜمٝمل  ،اِْدَه٤ممَّ ِ اْدَه٤مُِمؿْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمْدَه٤ممٌّ  ،اِْدِهْٞماَمًُم٤م ،َيْدَه٤ممُّ  ،اِْدَه٤ممَّ  :شمٍميٗمف

 . ُُمْدَه٤ممٌّ  :اًمٔمرف ُمٜمف  ،ٓشََمْدَه٤مُِمؿْ  ،شَمْدَه٤ممِّ ََٓ  :قمٜمف
 :أي ،واؿمٝم٤مسم٧َّم اًمِمٗم٤مُه واعمِم٤مومرُ  ،اُمالسَّ احلجرُ  :ٟمحق ،وهذا اًم٤ٌمب يٚمزم دائاًم 

اسمٞمضَّ  :واؾمامرَّ اًمرضمُؾ  ،اسِْمَٞم٤مَض اًمقرُق  :ٟمحق ،ويٖمٚمٌُف اًمٚمقُن واًمتدري٩م ،ظم٤مًمٓمٝمام سمٞم٤مٌض 

اؾمتٞم٘مظ وومٞمف  :أي ،ارهم٤مدَّ اًمٜم٤مئؿُ  :ٟمحق ،اعم٠مظمذ وظمٚمٓمف وىمد ي٠ميت ًمًٚم٥م . وؾمٛمر ؿمٞمئ٤ًم ومَِمٞمًْئ٤م

 . اـمَّغَم سم٤مًمدهـ :واده٤منَّ اعمًتحؿُّ  ،ومتقر
َِٔعاْل  ،شمتقؾمط سمٞمٜمٝم٤م واٌو ُمٜم٘مٚم٦ٌم ذم اعمّمدر ي٤مءً  ،ؾِمَٛمُتُف شمٙمرار اًمٕملم ،الباب الضادظ ٔاِفٔع

ظْمِِمْٞمَِم٤منٌ  :ٟمحق ،ٕضمؾ يمنة ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ِٓ  . ا
ـَ  :شمٍميٗمف ـُ َُيَِْم  ،اظِْمَِمْقؿَم ـٌ  ،اظِْمِِمْٞمَِم٤مًٟم٤م ،ْقؿِم ـْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق خُمَِْمْقؿِم  ،اظِْمَِمْقؿِم

ـْ  :واًمٜمَّْٝمُل قمٜمف ـٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ََٓتَِْمْقؿِم  . خُمَِْمْقؿَم
اٟمٙمٛمش ودم٤مرم قمـ  :أي ،اىِْمَٚمْقمَم اًمرضُمُؾ اىِْمٚمِْٞمالءً  :ٟمحق ،وٓيزال هذا اًم٤ٌمب ٓزًُم٤م
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ِٓ  ،واهمدودق اعمٓمرُ  ،حمٚمِّفِ  ىإٓ أن يُمالَّ ُمـ ا طْمٚمِْٞماَلء يٚمزم ويتٕمدَّ
ِٓ اقِْمَرْوَرى  :ومٞم٘م٤مل ،قْمِرْيَراء وا

اقِْمَرْوَرْي٧ُم أُمًرا  :ويمذا ي٘م٤مل ،يم٤من طُمٚمًقا :واطْمَٚمْقمَم اًمٓمٕم٤ممُ  ،ؾم٤مر ذم إرض وطمَدهُ  :اًمرضُمُؾ 

ٌُْتفُ  :ىمٌٞمًح٤م  . اؾِْمَتْحَٚمْٞمتُفُ  :أي ،واطْمَٚمْقًَمْٞم٧ُم اعم٤مءَ  ،ارشمٙم
د أيًْم٤م  . ومّم٤مر ذا طمدسم٦م ،ارشمٗمع فمٝمُرهُ  :َب وطَمِدَب اطمدود :ٟمحق ،ويقاومؼ اعمجرَّ
وضَمٚمْقشُمُف  ،قمٓمٗمُتُف وم٤مٟمٕمٓمَػ واقمَقجَّ  :أي ،صمٜمٞمُتُف وم٤مصمٜمقَٟمك :ٟمحق ،ويٓم٤موع اعمجرد

 . وم٤مضْمَٚمْقمَم 
٧ٌَُم  ،اُمتألت سم٤مًمدُمع :أي ،اهمرورىم٧م اًمٕملمُ  :ٟمحق ،وي٤ٌمًمُغ أيًْم٤م اظميَّ  :واهمدودن اًمٜمَ

 . طمتَّك ُم٤مل إمم اًمًقاد ًمِمدة ٟمْم٤مرهت٤م
يدل قمغم ىمقة ش اظمِمقؿمـ اعمٙم٤منُ » ف ،زي٤مدًة قمغم أصٚمف ،ًم٤ٌمب يدل قمغم ىمقة اعمٕمٜمكومٝمذا ا

واقمقرَّ واْحرَّ سمٛمٕمٜمك ش ْحِر»يدل قمغم ىمقة اًمٚمقن أيمثر ُمـ ش اْح٤مرَّ »و ،اخلِمقٟم٦م أيمثر ُمـ ظمِمـ

 . َْحَِر وقَمِقرَ  :ومٗمٞمٝم٤م ىمقٌة ذم اًمٕمٞم٥م أو اًمٚمقن ُم٤مًمٞمس ذم اعمجرد ،ىمِقَي قَمَقَرُه وُْحَْرشُمفُ 
َّْاْل الباب اذ :ٟمحق،قمالُمُتُف زي٤مدة اًمقاو اعمِمددة سمٕمد اًمٕملم ،الضابع ٔافٔع  :ي٘م٤مل ،آضمٚمقَّ

َذ اًمَٗمَرُس   . ُم٣م وأهع :سمٛمٕمٜمك ،اضمَٚمقَّ
ذَ  :شمٍميٗمف ذُ  ،اضِْمَٚمقَّ اًذا ،ََيَْٚمقِّ قَّ

ذٌ  ،اضِْمٚمِ ذْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق جُمَْٚمقِّ  :واًمٜمَّْٝمُل قمٜمفُ  ،اضْمَٚمقِّ

ذْ  قِّ
ٚمِ ذٌ جُمْ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓدََمْ  . َٚمقَّ

 
ِ
اء طْمِقوَّ

ِٓ اطِ  ،وهذا اًم٤ٌمب يٚمزم يم٤م ى يم٤مٓقمٚمقَّ اد ،ويتٕمدَّ  ،وي٘متْم٥م هم٤مًم٤ًٌم سم٤مٓردم٤مل يم٤مٓىمٚمقَّ

َط ومالًٟم٤م: أظمذه ى اًمٜم٤ٌمُت: اهمَدْوَدَن، واقمٚمقَّ َدُه اًمٜمٕم٤مُس أي: همٚمٌُف، واطْمَقوَّ  وآىمتْم٤مب ، ي٘م٤مل: اىمٚمقَّ

 .اعمجرد اًمثالصمل ذم أصٌؾ  ًمف يٙمقنَ  ٓ أن

٥َم آؾمتٕماملوِم٤م ٓ  ًَ ٧ٌَْم طم  ،يٜمٌٖمل أن يٗمقت ذيمره هٜم٤م أن هذه إسمقاب اًمًٌٕم٦م ىمد ُرشمِّ

ِرد شمٜم٤موُلام ال يِمذُّ اؾمتٕمامل٤م ،وم٤مٓومتٕم٤مل وآؾمتٗمٕم٤مل يٓمَّ وُم٤م  ،وآومٕمٞمالل وآومٕمٞمٕم٤مل وآومٕمقَّ

 . سمٞمٜمٝم٤م سَملْمَ سَملْمَ 
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  أسئلٌة شفوية

 

 

ُم٤م هق اًمٜم٤مىمص واًمٚمٗمٞمػ؟ ويمٞمػ يٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمام ذم سم٤مب آومٕمالل؟ و ُم٤م هل قمالُم٦م  -1

ح ذًمؽ يمٚمَّف سم٤مُٕمثٚم٦م. ف؟ ووِّ  هذا اًم٤ٌمب وظمقاصُّ

ــٞمالل وظم -2 ــ٤مب آومٕم ــ٦م سم ــل قمالُم ــ٤م ه ــ٦م وُم ــف؟ سف يمٚمٛم ــٛمػمار»قاص ش آؾم

ْدِهْٞمٜم٤َمنِ »و ِٓ  ش.ا

وُم٤م هق اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس ُمـ اًمثالصمل اعمزيد ُمـع مهـزة وصـؾ؟ وُمـ٤م هـل قمالُمتـف  -3

ٌِّؼ ذًمؽ يمٚمَّف قمغم ُم٤مدة  ف؟ ـم  ش.وآهمديدانِ »وش آىمٚمٞمالء»وظمقاصُّ

ُم٤م هل إسمقاب اًمًٌٕم٦م ًمٚمثالصمل اعمزيد ُمع مهـزة وصـؾ؟ وُمـ٤م هـل اًمِمـ٤مذة ُمٜمٝمـ٤م  -4

ِرَدةُ   ؟ واعمٓمَّ

ٌِّؼ شمٍميَػ اعم٤ميض واعمْم٤مرع ُمٜمف ُمـ يمٚمٛم٦م  -5 وُم٤م هل قمالُم٦م اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمع ُمٜمٝم٤م؟ ـم

اذ»  ش.آضمٚمقَّ
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  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل إومٕم٤مَل ومٞمام ي٠ميت إمم رء ُمـ إسمقاب إرسمٕمـ٦م إظمـػمة واؾمـتخدُمٝم٤م ذم  -1 طَمقِّ

 -مجؾ ُمٗمٞمدة:

اجلََٝمَٚم٦ُم يرومْمقن اًمِزراقم٦م، وَيْ٘مُٚمقن اًمٜمِج٤مرَة، وَيًـُٛمُدون قمــ اًمِّمـٜم٤مقم٦ِم، ويثٜمـقن 

٤م ُمـٜمٝمؿ أّن هـذه يمٚمَّ  ٝمـ٤م أقمٓم٤موَمٝمؿ قمـ اخِلٞم٤مـم٦م، وٓ حيٚمق لؿ اإلضم٤مرُة واخلٞم٤مـم٦ُم فمٜمًـّ

٦ٌم أو ظِمْدُم٤مٌت شم٤مومَِٝم٦ٌم، ـْ »و أقمامٌل َيَدِويَّ ـْ َأْن َي٠ْميُمَؾ ُِمـ ا ُِم ، ظَمػْمً َُم٤م َأيَمَؾ َأطَمٌد ـَمَٕم٤مًُم٤م ىَمطُّ

ِقَمَٛمِؾ َيِدِه، َوإِنَّ َٟمٌِلَّ 
ه
ـْ قَمَٛمـِؾ َيـِدهِ  الل اَلُم، يَم٤مَن َي٠ْميُمُؾ ُِمـ ًَّ وإدريـس  شَداُوَد قَمَٚمْٞمِف اًم

آدُم يم٤من يزَرُع، وُمقؾَمك ىمد يمـ٤من قمـغم همـٜمؿ و٤مًرا، يم٤من ُيطُّ َوُيْٞمُط، وٟمقٌح يم٤من ٟمجَّ 

ِؿُمٕمٞم٥ٍم أضمػًما، ومل َيْٕمُٚمْط رؾمقُل 
ه
، وىَمد َرقَمك اًمَٖمٜمَؿ وىمـ٤مل:  الل

ٍ
ْقء ًُ ؿمْٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ سمِ

َّٓ َرقَم٤مَه٤م. قمغم ٟمٌّٞمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ـْ َٟمٌِلي إ  .وَهْؾ ُِم

ده٤م ُمـ أطمرف اًمزي٤مدة صمؿ اؾمتخِدُمٝم٤م َُمٞمِّْز ُمـ إُمثٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م هذه إسمقاَب إرسَمَٕم٦َم و -2 ضَمرِّ

ْت ًمٚمٛمّت٘مـلَم ضمٜمَّتـ٤من  ْت ىمدُم٤م قمٌٍد ذم ؾمٌٞمؾ اهللِ ومتٛمًف اًمٜم٤مُر، ُأقمدَّ ذم مَجؾ ُمٗمٞمدة: ُم٤م اهمؼمَّ

ت٤من، ذم اًمرسمٞمع حَيَْقّوى اًمٜم٤ٌمُت وحَيَْٚمْقزم اًمّٓمٕم٤مُم. اًمرضمُؾ إسْمَٞمُض َيًـامرُّ ذم اًمٙمِـؼَمِ  ُُمده٤مُمَّ

صغم اهلل قمٚمٞمـف  لاًمٜمٌ يِتَ أُ »وذم طمدي٨م ُمًٚمؿ:، ٌَْٞمضُّ قَمْٞمٜم٤َمه ُمـ احلُْزنِ وَيْ٘مَٚمْقزم ذم الَرم وشمَ 

 .شفٌَ يمِ ومرَ ،رٍ وْ رَ ٕمْ ُمُ  سٍ رَ سمٗمَ  وؾمٚمؿ 

ه٤مِت أُمثٚم٦م ُمثٜمَك ُمـ إسمقاب إرسمٕم٦م اعمذيمقرة وُمـ ِصٞمٍغ خمتٚمٗم٦ٍم، واؾمتخِدُمٝم٤م ذم  -3

 مَجؾ ُمٗمٞمدة.

F F F 



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

 ٚ ٔصنصالج ث٘ ا صٖد مدُٔ ِى — 73— 

 

 

 ـ الجالثٕ املشٓد بدٌّ ٍنشة ّصل 5
 ،واإلحل٤مق هق ووع يمٚمٛم٦م قمغم سمٜم٤مء يمٚمٛم٦م أظمرى ،ُمٚمحؼ سم٤مًمرسم٤مقمل وهق إُم٤م ُمٓمٚمؼ أو

ًمٞمٙمقن اعمٚمحُؼ ُمثَؾ اعمٚمحؼ سمف ذم اعم٤ميض واعمْم٤مرع واعمّمدر وإُمر واًمٜمٝمل واؾمٛمل اًمٗم٤مقمؾ 

وشمٔمٝمر  ،وٓي٘مّمد سمف إٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٚمٗمٔمٞم٦م واعم٤ًمواة اًمٔم٤مهرة ،وهٙمذا ذم اجل٤مُمد ،واعمٗمٕمقل

 . وم٤مئدشمف قمٜمد ُمراقم٤مة اًم٘م٤مومٞم٦م واًمًجع
ومال سمّد ومٞمف ُمـ  ،واعمٓمٚمؼ ُم٤مزيد ومٞمف طمرف أو أيمثر سمدون ىمّمد اإلحل٤مق سمٙمٚمٛم٦م أو سم٤مب

وهذا اعمٕمٜمك اًمزائد هق اًمذي يًّٛمك  ،طمتك ٓشمٙمقَن اًمزي٤مدة قَمًٌث٤م ،ُمٕمٜمًك زائٍد قمغم ُمٕمٜمك اعمجرد

إن ؿم٤مء  ،وؾمقف شم٘مرأوهن٤م شمٌع إسمقاب أشمٞم٦م ،يمام رأيتٛمقه٤م ذم إسمقاب اًم٤ًمسم٘م٦م ،سم٤مخل٤مص٦م

٦مٌ  ،اهلل ًَ  ـ  :وإسمقاب اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ اًمثالصمل اعمزيد سمدون مهزة وصؾ َُخْ
 :ٟمحق ،قمالُمتف مهزة ىمٓمع ذم اعمّمدر واعم٤ميض وإُمر ىمٌؾ اًمٗم٤مء ،الباب األّل ٔاِفَعاْل

٧ِؼرِ ٱنلذاَس ﴿
َ
والٛمزة اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُم٤م شمٌَ٘مك ذم وؾمط اجلٛمٚم٦م أيًْم٤م ُم١مصمرة ذم  . إِْٟمَذارٌ  :واعمّمدر ﴾َوأ

وٓقمالىم٦م ل٤م  ،وم٢مهن٤م زائدة ىمٌؾ اًمًٙمقن ًمٚمتحرز قمـ آسمتداء سمف ،زة اًمقصؾسمخالف مه ،اعمٕمٜمك

وشمزاد ذم صٞمغ اعمّمدر واعم٤ميض وإُمر ُمـ أسمقاب مهزة  ،وشمً٘مط ُمـ وؾمط اًمٙمالم ،سم٤معمٕمٜمك

 ،اضِْمتِٜم٤َمسًم٤م ،اضِْمَتٜم٥ََم  :ٟمحق ،ؾمٌٕم٦م ذم اًمثالصمل وسم٤مسم٤من ذم اًمرسم٤مقمل ،وجمٛمققمٝم٤م شمًٕم٦م ،اًمقصؾ

 ،اسِْمِرْٟمَِم٤مىًم٤م ،اسِْمَرْٟمَِمَؼ  ،اىِْمَِمِٕمرَّ  ،اىِْمِِمْٕمَراًرا ،اىمَِمَٕمرَّ  ،اؾِْمَتْٖمِٗمرْ  ،اؾِْمتِْٖمَٗم٤مًرا ،َٗمرَ اؾِْمَتٖمَ  ،اضِْمَتٜم٥ِْم 

ْؾ  ،ُاقْمٌُدْ  :ٟمحق ،وشمزاد ذم أُمر اًمثالصمل اعمجرد أيًْم٤م . اسِْمَرْٟمِِمْؼ  ًِ  ،اقِْمَٚمؿْ  ،اظِْمَِمعْ  ،ُايْمُرمْ  ،اهِْم

٥ْم  ًِ ـْ وَم٤مء اًمٙمٚم ،اطْم  . ِف  ،قِمدْ  :ٟمحق ،ٛم٦م حمذووم٦مً َوَذًمَِؽ إَِذا مَلْ شَمُٙم
 ،اؾِْم٧ٌم  ،اصِمٜمت٤من ،اصِمٜم٤من ،اسِمٜم٦م ،اسِمــ  :ويمذًمؽ مهزة يمؾ اؾمؿ ُمـ إؾمامء أشمٞم٦م مهزة وصؾ

. وُمـ احلروف شإِْن يَم٤مَن خَلَٚمِٞمً٘م٤م ًمإِْلَُِم٤مَرةِ اهللِ ْيُؿ َوا»ًمٚم٘مًؿ يمام ذم احلدي٨م:  َاْيؿٌ  ،اُِْمَرَأةٌ  ،اُِْمُرءٌ  ،اؾِْمؿٌ 

وُم٤مقمدا هذه اًمٕمنمة وشمٚمؽ إسمقاب اًمتًٕم٦م  ،ومٝمذه قمنمة ،٤م مهزة وصؾمهزة ٓم اًمتٕمريػ أيْم

ومٞمج٥م اًمٜمٓمؼ هب٤م يمام َي٥م أن  ،ومٝمٛمزشمف مهزة ىمٓمع ٓشمً٘مط أسمًدا :وصٞمغ إُمر ُمـ اًمثالصمل اعمجرد
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 . اإليمرام واإلطم٤ًمن :ٟمحق ،شمٙمت٥م ُمٕمٝم٤م الٛمزة اًمّمٖمػمة طم٥ًم إؾمٚمقب اجلديد
ـَ  :شمٍميٗمف ًَ ـُ  ،أطم ٤مًٟم٤م ،حُيًْ ًَ ـٌ  ومٝمق ،إطِْم ًِ ـَ  ،حُمْ ًِ ـُ  ،وُأطْم ًَ ٤مًٟم٤م ،حُيْ ًَ ومٝمق  ،إطِْم

ـٌ  ًَ ـْ  :إُمر ُمٜمف ،حُمْ ًِ ـْ  :واًمٜمَّْٝمُل قمٜمف ،َأطْم ًِ ـٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓحُتْ ًَ  . حُمْ
 ،وشمٜم٘مٚم٥م اًمٕملم أًمًٗم٤م ،شمٜمت٘مؾ طمريم٦م قملم اعمّمدر إمم اًمٗم٤مء ،وإذا يم٤من اإلومٕم٤مُل ُمٕمتؾَّ اًمٕملم

ض قمٜمٝم٤م سم٤مًمت٤مء  ،ذف اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ إًمٗملمومتح ،وم٤مضمتٛمٕم٧م إًمٗم٤من ،عمج٤مٟم٦ًم اًمٗمتح٦م ىمٌٚمٝم٤م وُيٕمقَّ

َأضَم٧ٌُْم  :وىمد حتذف هذه اًمت٤مُء ومٞم٘م٤مل ،اإِلوَم٤مَدةُ  :ٟمحق ،يمام َُمرَّ ذم سم٤مب آؾمتٗمٕم٤مل ،ذم اًمٓمرف

٬َ٢َٰةِ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،إضَم٤مسًم٤م  . ﴾ِإَوَٛاَم ٱلهذ
ومٝمق  ،إؿم٤مرةً  ،ُيِم٤مرُ  ،ؿمػموأُ  ،ومٝمق ُُمِمػمُ  ،إؿم٤مَرةً  ،ُيِِمػمُ  ،أؿم٤مرَ  :شمٍميػ إضمقف

 . ُُمَِم٤مرٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمنِمْ  :واًمٜمَّْٝمُل قمٜمف ،َأِذْ  :إُمر ُمٜمف ،ُُمِم٤مرٌ 
َتثٜمَك ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة أيمثُر ُمـ صمالصملم يمٚمٛم٦ًم ُمٜمٝم٤م ًْ  ،واإِلقمٞم٤مهُ  ،واإِلطْمَقاُج  ،اإِلْرَوادُ  :وُي

 . إِْرَواًدا ،ُيْرِودُ  ،أْرَودَ  :ٟمحق ،ومتٌَ٘مك قمغَم أصؾ اًمّمحٞمح ،واإلظْمَٞم٤مُل 
 . وَي٥م طمذف قمالُم٦م هذا اًم٤ٌمب ذم اعمْم٤مرع واًمٜمٝمل وأؾمامء اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل واًمٔمرف

 :وهل يمام يكم ،وُيٜم٘مؾ اعمجرد إمم هذا اًم٤ٌمب ًمٌْمع وصمالصملم ُمٕمٜمًك ،ُُمْٙمِرمٌ  ،ٓشُمْٙمِرمْ  ،ُيْٙمِرمُ  :ٟمحق

وم٤مُمتٜمع ُمـ  ،سمٚمغ اًمُٙمدي٦َم واحلجر اًمّمٚم٥م :أيمدى احل٤مومر :ٟمحق ،﴾ اًمٌٚمقغ وآُمتٜم٤مع1

ۡزَػىٰٓ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اُمتٜمع ُمـ اًمٕمٓم٤مء :أي ،وؾم٠مًمُتُف وم٠ميمدى ،احلٗمر
َ
يَٰ ٢َِٛيٗل َوأ ٍَ ۡخ

َ
 . ﴾َوأ

 . سمٜمَك ىَمْٚمَٕم٦مً  :أي ،أىمٚمع اعمٚمؽ :ٟمحق ،﴾ اًمٌٜم٤مء2
 . َْحٚمْتُف قمغم اًمرىمص :أرىمّم٧م اعمرأُة وًمَده٤م :ٟمحق ،﴾ احلٛمؾ3
طم٤من  :وأٟمتج٧ِم اًمٌٝمٞمٛم٦م ،طم٤من زُمـ وٓده٤م :أوًمدِت اعمرأةُ  :ٟمحق ،﴾ احلٞمٜمقٟم٦م4

 . طم٤من طمّم٤مُدُه وضم٤مء وىم٧ُم ىمٓمٕمف :وأطمّمد اًمزرعُ  ،ٟمِت٤مضُمٝم٤م
دظمؾ ذم اًمٗمجر  :أومجَر وأؿمٝمَر وأظمدرَ  :ٟمحق ،﴾ اًمدظمقل ذم اعم٠مظمذ ُمـ اًمزُمـ5

دظمؾ  :أو ُمـ اعمٙم٤من ٟمحق:  أقمرق اًمرضمُؾ وأهتؿ وأُمٍَم وأؿم٤مم وأٟمجد وأسمحر ،واًمِمٝمر واًمٚمٞمؾ

ـَ وأوؾمط  :ٟمحق ،مه٤مأو ُمـ همػم ،اًمٕمراق وهت٤مُم٦م وُمٍم واًمِم٤مم وٟمجد واًمٌحر ومالن أوه

٬٥ُِ٢نَ ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  دظمؾ ذم اًمقهـ وذم وؾمط اًم٘مقم :أي ،اًم٘مقمَ  ِۡ أي:  ﴾َ٘إِذَا ُ٪٣ ٤ُّ



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

 ٚ ٔصنصالج ث٘ ا صٖد مدُٔ ِى — 75— 

 داظمٚمقن ذم اًمٔمالم .

 :وأوقمس اًم٘مقمُ  ،وهل ؿمدة احلرِّ  ،ؾم٤مروا ذم ال٤مضمرة :أهجر اًم٘مقمُ  :ٟمحق ،﴾ اًمًػم6

 . ومٞمف وهق اًمرُمؾ اًمذي يّمٕم٥م اعمٌم ،ؾم٤مروا ذم اًمققمس
ُه سم٤مًمقصم٤مق :أوصمؼ اًمٚمصَّ  ،ؿمدَّ وشمره٤م :أوشمر اًم٘مقَس  :ٟمحق ،﴾ ؿمد اعم٠مظمذ7  . ؿمدَّ
آ ﴿يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،وهل أن يٙمقن اًمٗم٤مقمؾ ص٤مطم٥َم ُم٠مظمذٍ  ،﴾ اًمّمػمورة8 ٥٢ََ٘ذ

َ َربذ٥َ٫ُا ٬َا ٱَّللذ َْ ٢َج دذ َٜ ۡث
َ
ةٍ  ،يم٘مقلؿ: أهمدَّ اًمٌٕمػم ،أي: ص٤مرت ذات صمَِ٘مؾ ﴾خ  ،أي: ص٤مر ذا هُمدَّ

 ،وأورق اًمِمجُر وأصمٛمر ،وأـمٗمٚم٧م إُمُّ  ،وأصٌك اًمرضمؾ ،وأيتٛم٧م اعمرأةُ  ،وأىمٛمرت اًمٚمٞمٚم٦مُ 

 :أي ،وأظمِمٗم٧م اًمٔمٌٞم٦مُ  ،وأوسمرت اإلسمؾ وإراٟم٥م ،وأىمحٓم٧م إرُض  ،وأزهر اًمروض

ص٤مر اًمِمجر  ،ص٤مرت ذاَت أـمٗم٤مل ،يم٤من ًمُف صٌلٌّ  ،ص٤مرت أوُٓده٤م يت٤مَُمك ،ص٤مرت ذات ىمٛمر

يم٤من  ،ص٤مرت اإلسمؾ وإراٟم٥ُم يمثػمة اًمقسمر ،ص٤مرت ذات ىمحطٍ  ،رٍ وص٤مر ذا زه ،ذا ورٍق وصمٛمرٍ 

 . وهق أول ُم٤ميقًمد ُمـ وًمده٤م :ُمع اًمٔمٌٞم٦م ظِمِْمٌػ 
٦مَ  :ٟمحق ،﴾ اًمٓمرح9 وهق طمٌؾ ذم ـمرومف أٟمِمقـم٦ٌم  ،ـمرح اًمقهَؼ ذم قمٜم٘مٝم٤م :أْوَهَؼ اًمداسمَّ

 . يٓمرح ذم قمٜمؼ اًمداسم٦م طمتَّك شمقظَمذَ 
 . ـمٚم٥م ُمٜمف أن حَيْٚمَِػ  :أطمٚمػ اًم٘م٤ميض اعمٜمٙمِرَ  :ٟمحق ،﴾ ـمٚم٥م اعم٠مظمذ10
 . فمٝمر ورىمٝم٤م :أورىم٧م اًمِمجرة :ٟمحق ،﴾ اًمٔمٝمقر11
واًمٜمًخ  ،قمروُتُف ًمٚمٜمًخ واًمٌٞمع :أي ،أٟمًخ٧ُم اًمٙمت٤مب وأسمٕمُتفُ  :ٟمحق ،﴾ اًمٕمرض12

 . أرَهٜم٧ُْم اًمداَر: قمروتٝم٤م ًمٚمرهـ . هق اًمٜم٘مؾ واًمٙمت٤مسم٦م طمروًم٤م سمحرٍف 

 . ومِْدَيَتفُ  ىَمٌَِؾ ُمٜمف :أي ،أومَدى ومالًٟم٤م إؾمػمَ  :ٟمحق ،﴾ اًم٘مٌقل13
 . ىمّمد ص٤ٌمطًم٤م :أي ،أصٌح ؾم٤مضمدٌ  :ٟمحق ،﴾ اًم٘مّمد14
 . وهق إيم٤مم اًمٕم٤مًمٞم٦م ،ىمٕمد قمغم اًمٜم٤ٌمج :أٟم٩ٌم اًمٖمزال :ٟمحق ،﴾ اًم٘مٕمقد15
أوؿَمك  ،يمثر اًمٚمحؿ ذم سمٞمتفِ  :أحلؿ اًمرضمؾ :ٟمحق ،﴾ يمثرة ُم٤م ِصْٞمغ ُمٜمف اإلومٕم٤مُل 16

ؾمد اعمٙم٤مُن وأؿمجر آ ،٤مًُمفُ يمثر قمٞم :وأقم٤مل اًمرضمؾ ،يمثرت ُمقاؿمٞمف وشمٜم٤مؾمٚم٧م :اًمرضمُؾ إيِم٤مءً 

٤ٌَمسُمفُ  :وأفم٠ٌَم وأَو٥مَّ  ٤ٌمُؤُه وِو
 . يَمُثَرْت أؾُمْقُدُه وؿمجُرُه وفمِ
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 ،وجمردُه ُمتٕمدٍ  ،ومٕمؾ ُم٤م حُيٛمد قمٚمٞمف :أْحَد قُمَٛمر :ٟمحق ،وهق ود اًمتٕمدي٦م ،﴾ اًمٚمزوم17

وأىمٚمٕم٧ِم  ،وأىمِمع اًمًح٤مُب ،وأيم٥مَّ ىم٤مروُن قمغم وضمٝمفِ  ،وأقمرض اًمٌمءُ  ،وأٟمًؾ اًمريُش 

 ،فمٝمر ،ؾم٘مط :وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمغم اًمؽمشمٞم٥م هٙمذا ،يمؾ واطمد ُمـ هذه إومٕم٤مل ٓزم ،اًمٓم٤مئرةُ 

ع ،اٟم٘مٚم٥م  ،ٟمًٚم٧ُم ريَش اًمٓم٤مئرِ  :وهل يمام ي٘م٤مل ،وجمرداهت٤م ُمتٕمدي٦م . حتّريم٧م وـم٤مرت ،شمّمدَّ

وهؾ يُٙم٥مُّ اًمٜم٤مَس ذم اًمٜم٤مر قمغم وضمقهٝمؿ إٓ » ،ٔ  اادٖح الٍبٕٙ:وقمرو٧ُم اعمت٤مَع ًمٚمٌٞمع

ٜمَتِِٝمؿ ًِ  . ٓشَمٜمِْزقْمَٝم٤م ُمـ أصقل٤م :أي ،وٓشم٘مَٚمِع إؿمج٤مرَ  ،٧ِم اًمريُح اًمًح٤مَب وىمِمٕمَ  شطمّم٤مِئُد أًم
 ،وذًمؽ ــ يمام ؾمٌؼ ــ اؿمت٘م٤مُق ُمٗمرٍد ُمـ ُمريم٥م ،وهق اًم٘مٍم ذم اًمٙمالم ،﴾ اًمٜمح٧م18

 :أـمٕمٛمُف وؾم٘م٤مُه طمَتك ىم٤مل :أي ،أطمًٌُف طم٤مشمؿٌ  :ٟمحق ،اظمتّم٤مًرا ذم اًمٜم٘مؾ وَتٗمٞمًٗم٤م ذم اًمٜمٓمؼ

 أي: ىمٚمتف ًمف ُأفي . ،وأوَمٗمُتف.  ؾم٘م٤مك اهللُ  :٤مل زمىم :سمٛمٕمٜمك ،وأؾم٘م٤مّن وٞمٗمل ،طمًٌل

 . وهل أقم٤مزم اجل٤ٌمل ،ٟمزًمقا الْم٤مَب  :أي ،أهْم٥م اًم٘مقمُ  :ٟمحق ،اًمٜمزول﴾ 19
ٌقهؿ إمم اًمٙمٗمر :ٓشُمٙمِٗمروا أهؾ اًم٘مٌٚم٦م :ٟمحق ،﴾ اًمٜم٦ًٌم إمم اعم٠مظمذ20 ًِ  . ٓشَمٜمْ
 ،وضمدشُمُف سمخٞمالً  :فُ وأسمخٚمتُ  ،وضمدشُمُف وؿماًل ىمٚمٞمالً  :أوؿمٚم٧ُم اعم٤مءَ  :ٟمحق ،﴾ اًمقضمدان21

ُف ْحٞمًدا يمرياًم  :أي ،ويمذا أْحدشُمُف وأيمرُمُتفُ   . وضمدشمُّ
وىمع ذم وقمر ُمـ  :أي ،أوقمر اًمرضمُؾ  :ٟمحق ،﴾ اًمقىمقع ومٞمام ُصٜمَِع ُمٜمف اًمِٗمٕمُؾ 22

 . وىمع ذم اًمقهؿ :وأوهؿ اًمرضمُؾ  ،إرض
وًمد وًمًدا  :وأْحر اًمرضمؾ ،َوًمدت ذم اخلريػ :أظمروم٧م اًمِم٤مة :ٟمحق ،﴾ اًمقٓدةُ 23

 . وًمدت إسمُٚمٝم٤م إٟم٤مصًم٤م وؾمقف حَتٚمٌِٝم٤م :أطمٌٚم٧م ظم٤مًمدةُ  ،رأْح
 . وأومل ،وأرُمخ ،وأرىمؾ ،وأدرك ،أدسمس :ٟمحق ،﴾ آسمتداء24
ُه إمم الرب :أهرب اًمرضمُؾ اًمٙمٚم٥َم  :ٟمحق ،﴾ آوٓمرار25  . اوٓمرَّ
ص٤مرت ص٤محل٦ًم  :أي ،وأىمّم٧ٌم إرُض  ،أزوضم٧ْم هٜمدٌ  :ٟمحق ،﴾ آؾمتح٘م٤مق26

ثٚمف: أطمّمد اًمزرع وأسم اًمٜمخؾ أي: اؾمتحؼ احلّم٤مد وأن وُم. وإلٟم٤ٌمت اًم٘مّم٥م ،ًمٚمزواج

 ُي٘متٓمػ . 

 ،أزًم٧ُم اًم٘مَذى قمـ قمٞمٜمف :أي ،أىمذي٧ُم ومالًٟم٤م :ٟمحق ،وهق ؾمٚم٥م اعم٠مظمذ ،﴾ اإلزاًم٦م27
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وذم  ،وأؿمٙمٞمتُف: أزًم٧ُم ؿمٙم٤ميتف.  أزًم٧ُم قُمجٛم٦َم احلرف وإهب٤مَُمُف سمٜم٘مٓم٦م :أي ،وأقمجٛم٧ُم احلَرَف 

َث ءَ ﴿اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  َْ ا ۡعِٙي٫َاإِنذ ٱلفذ
ُ
َزاُد أ

َ
 أي: أفمِٝمره٤م وأزيؾ قمٜمٝم٤م اًمٖمٛمقض واخلٗم٤مء . ﴾اتِيٌَث أ

وأىمٓمٕمتف  ،وهل اًمداسم٦م اعمٖمّمقسم٦م ،أقمٓمك الَْٞمَِمٚم٦مَ  :أهِمؾ اًمرضمُؾ  :ٟمحق ،﴾ اإلقمٓم٤مء28

 ،ومٛمّروا سم٠مقمرايبي ًمُف همٜمؿٌ  ،إٟمف سمٕم٨م سمٕمًث٤م» :وذم احلدي٨م ،أِذٟم٧ُم ًَمُف ذم ىمٓمٕمٝم٤م :أي ،أهمَّم٤مًٟم٤م

 . اِْدوَمْع ًمٜم٤م ؿم٤مًة شمّمٚمح ًمٚمذسمح :أي شأضْمِزْرَٟم٤م :وم٘م٤مًمقا
أقم٤مٟمُف قمغم  :أطمٗمر ومالًٟم٤م :ٟمحق ،وهق متٙملم اعمٗمٕمقل ُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٗمٕمؾ ،﴾ اإلقم٤مٟم٦م29

ٜمُْتُف ُمٜمف :وأطمٚم٧ٌُم راؿمًدا ،احلٗمر  . أقمٜمُتُف قمغم احلٚم٥ِم وُمٙمَّ
ًم٦م واًمق أ . أصمرْت ومٞمٝم٤م سم٠مسمق ال٤مو أسمٕم٤مره٤م :أوأًم٧ِم اعم٤مؿمٞم٦ُم ذم اًمٙمأل :ٟمحق ،﴾ اًمت٠مصمػم30

ٌََّدْت  ٕم٧م وشمٚم  . هل أسمٕم٤مر اإلسمؾ واًمٖمٜمؿ إذا دمٛمَّ
ِف٣٫ِۡ ﴿ :ٟمحق ،﴾ اًمتّمٞمػم31 ُٙ ٧

َ
ٰٓ أ ۡك٫ََػُ٪٣ۡ لََعَ

َ
وأرىمٌف  ،ضمٕمٚمٝمؿ ؿم٤مهديـ قمٚمٞمٝم٤م :﴾أ

ٌَك ًمُف وًمقرصمتفِ  :داًرا  . ضمٕمٚمُف أهاًل ًمٚمخّمقُم٦م :وأظمّمٛمُف اًم٘م٤ميض ،ضمٕمٚمٝم٤م ُرىم
يم٤من ذم اعمجرد  -ومٕمٍؾ وُمٕمٜم٤مه٤م إيّم٤مل  ،وهل أهمٚم٥م ظمقاص لذا اًم٤ٌمب ،﴾ اًمتٕمدي٦م32

سمرز  :ٟمحق ،ؾمقاء يم٤من ٓزًُم٤م ُمٓمٚمً٘م٤م ،إمم ُمٗمٕمقل ُم٤ٌمذًة سمدون وؾم٤مـم٦م طمرٍف ضم٤مرـ  ٓزًُم٤م

 ،أسمرز اًمٙمت٤مَب  :وهل ذم اإلومٕم٤مل ،ذه٥م ذه٤مسًم٤م ،فمٝمر فُمٝمقًرا ،ظمرَج ظمروضًم٤م ،سمروًزا

ال٫ََا﴿ َٜ ۡث
َ
ۡرُض خ

َ
ۡعؽََسِج ٱأۡل

َ
٢َۡي٩ِ ﴿ ﴾أ َْ  ُ ٫ََؽهُ ٱَّللذ ُۡ

َ
ۡذَ٪َب خَ ﴿ ﴾أ

َ
أو يم٤من ٓزًُم٤م ُمـ  ﴾٨ذا ٱۡۡلََؾَن  أ

وسم٢مدظم٤مل الٛمزة قمٚمٞمف ص٤مر ُمتٕمّدي٤م إمم  ،سم٠من يم٤من اعمجرد ُمتٕمدًي٤م إمم ُمٗمٕمقل واطمد ،وضمفٍ 

ٌِلَّ  :ٟمحق ،ُمٗمٕمقًملم ْٞمُتفُ  :أي ،طمْمٜم٧ُم اًمّمَّ أرىمدهُت٤َم  :سمٛمٕمٜمك ،وأطمْمٜم٧ُم اًمدضم٤مضم٦َم سمٞمًْم٤م ،َرسمَّ

ًي٤م إمم ُمٗمٕمقًملم ،قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمتٗمريخ وأصٌح ُمتٕمدًي٤م إمم صمالصم٦م ُمٗم٤مقمٞمؾ ذم  ،أو يم٤من اعمجرد ُمتٕمدِّ

ا ،وأقمٚمٛمُتُف سمالًٓ داقمًٞم٤م ،قمٚمِْٛمُتُف وم٘مٞمًٝم٤م :ومه٤م ،وذًمؽ ذم ُم٤مدشملم وم٘مط ،اإلومٕم٤مل  ،ورأيُتُف طم٤مِهً

َم٣ۡ٫ُ٢ََٰ َضَفَرٍَٰت ﴿ ْۡ
َ
ُ أ َٝ يُؽِي٣ُ٫ِ ٱَّللذ ِ َٰل َذ

َٞ
و  ،ُمٗمٕمقل أولش هؿ»وم٤مًمْمٛمػم اعمٜمّمقب اعمٜمٗمّمؾ  ﴾

 . ُمٗمٕمقٌل صم٤مًم٨مش اتطمن»و ،ُمٗمٕمقل صم٤منٍ ش وأقمامَلؿ»
ـَ اًمرضُمُؾ  :ٟمحق ،﴾ اًمتٙمثػم33  . وهل اًْمٌِْٞمُض اًمٙمراُم ُمـ اإلسمؾ ،يمثَّر هج٤مَن إسمٚمف :أهج
 . طم٘مد طم٘مًدا ٓيزول :وأظمٜمؼ ومالنٌ  ،سمٛمٕمٜمك سم٤مًمٖم٧ُم ذم ؿمٖمٚمف ،أؿمٖمٚمتُفُ  :ٟمحق ،﴾ اعم٤ٌمًمٖم٦م34
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٧ٌَّْم قمغم وضمٝمٝم٤م :ٟمحق ،﴾ ُمٓم٤موقم٦م اعمجرد35 َة وم٠ميم  ،ٝم٤م وم٤مٟم٘مٚم٧ٌمىَمٚمٌتُ  :أي ،يم٧ٌٌُم اجْلَرَّ

ْرشُمُف وم٠مومَٓمرَ  :ٟمحق ،واًمتٗمٕمٞمؾ شُمُف وم٠مسْمنَمَ  ،وَمٓمَّ ْ  . وسَمنمَّ
ُف ًمِْٚمَجٌلِْمِ  ،شَمالًّ  ،َيَتؾُّ  ،شَمؾَّ اًمرضُمَؾ  :ٟمحق ،﴾ ُمقاوم٘م٦م اعمجرد ذم اعمٕمٜمك36 سمٛمٕمٜمك  ،وأشَمٚمَّ

هِ  ى ،سقمُف وأًم٘م٤مُه قمغم قمٜم٘مف وظمدِّ ْي  ،وَهَ ى ،َيْنِ  ،ؾم٤مر ًمٞمالً  :سمٛمٕمٜمك ،وأَهى ،ُهً

وْمٜم٤َمُهْؿ وأشمرومٜم٤مُهؿْ  :ٟمحق ،ٕمٞمؾواًمتٗم ْٕمٜم٤َم قمٚمٞمٝمؿ ومَٓمَٖمْقا ،شمرَّ ؾ ،سمٛمٕمٜمك وؾمَّ ك  :ٟمحق ،واًمتٗمٕمُّ شمدضمَّ

 
ٍ
ء  . اًمٚمٞمُؾ وأْدضَمك سمٛمٕمٜمَك قَمؿَّ يُمؾَّ َرْ

 
 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

يمؿ ىمًاًم ًمٚمثالصمل اعمزيد سمدون مهزة وصؾ؟ وُم٤مهل؟ وُم٤م هق اإلحل٤مق وُم٤مذا ي٘مّمد  -1

 سمف وأيـ شمٔمٝمر وم٤مئدشمُف؟

 ُم٤م هق اعمٓمٚمؼ اًمذي هق ود اعمٚمحؼ ويمؿ سم٤مسًم٤م ًمف؟ وُم٤م هق أوُل أسمقاسمف؟ -2

 تل شمزاد ومٞمٝم٤م مهزة وصٍؾ؟مهزة ىمٓمع ومهزة وصؾ ُم٤م مه٤م؟ وُم٤م هل اعمقاوع اًم -3

ُم٤م هق ُمٕمتؾ اًمٕملم وُم٤م ىم٤مقمدشمف إذا يم٤من ُمـ سم٤مب اإلومٕم٤مل؟ و يمؿ يمٚمٛم٦م شمًتثٜمَك ُمــ  -4

 هذه اًم٘م٤مقمدة؟ وّوحٝم٤م سم٤مُٕمثٚم٦م.

٤م َٟمٚمٛمس ذم: َأصْمَ٘مَٚم٧م  -5 يمؿ ُمٕمٜمك زائًدا ُمـ ىمٌٞمؾ اخل٤مصٞم٤مت يقضمد ذم هذا اًم٤ٌمب؟ وأهيَّ

خ٧ُم اًمٙمتـ٤مَب، وأقمجٛمـ٧ُم احلـرَف، وأوَمْٗمُتـ ًَ ف هـذه اًمٙمٚمـامت اعمرأُة، وأٟم ف، سِّ

 ىمّمػًما وـمقياًل.

 ُم٤م هل قمالُم٦م سم٤مب اإلومٕم٤مل وأيـ حتذف هذه اًمٕمالُم٦م؟ -6

ُم٤م اعمراد سم٤محلٞمٜمقٟم٦م واًمدظمقل واًمًـػم واًمّمـػمورة واًمٕمـرض واًمٙمثـرة واًمتٕمديـ٦م  -7

 واًمٜمح٧م وآؾمتح٘م٤مق ؟  وّوح ذًمؽ ذم وقء إُمثٚم٦م.
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل إومٕم٤مل ذم اًمٜمّمقص أشمٞم٦م إمم سم٤مب اإلومٕم٤مل ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم صـٞمٖمٝم٤م صمـؿ  -1 طمقِّ

 -اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

 ﴿ ۡٓ ِي٦َ ٱ ٣َ٢َ َوَِلَ ْ   َّلذ ٬ا ُٜ   ََ٘ل ﴿، ﴾٧َاَذ
ۡ
ٟۡ  ٦٤َُ يَأ ِ ٱ ؽَ ٤َ ٬ۡ ١ۡ ٱ إَِلذ  َّللذ ونَ َذَٰ ١ۡ ٱ مُ َٜ  َ٘إِذَا﴿، ﴾َِسُ

 ۡ٥ِٓ ْ ٱَ٘  ُخ٣ۡ ٌَ وا ْ ﴿، ﴾٧تَِۡشُ ؽُِى٬ا ُْ َٰ  َو َٝ  لََعَ ِ ّٗٙ  َرّب  ل٢ِؽذِنَٰمۡح ُت ٧ََؼرۡ  إِّّنِ ﴿، ﴾اَن
ٓ ﴿، ﴾ا٤ٗ َن٬ۡ  َٰ  إِّّنِ َرى

َ
رۡي   ُس٣أ

ۡ ٱ ٣ُِٛ ﴿، ﴾ِِبَ   وََضُف٦َ ﴿، ﴾٢َِٛيٗل  إَِلذ  ٠َ َلذ
ُ
َٝ ْوَلٰٓ أ ِ  ه

 ٜٗ  .﴾اَرذِي
ـ٤م واؾمـتخدُمٝم٤م ذم مُجَـؾ ُمــ  -2 طمٚمِّؾ صٞمَغ اإلومٕمـ٤مل ذم إُمثٚمـ٦م أشمٞمـ٦م حتٚمـٞماًل ًُمٖمقيًّ

 -إٟمِم٤مِئؽ:

ٰٓ  ذُِؽونَ َوُيؤۡ ﴿  ِف٣٫ِۡ  لََعَ ُٙ ٧
َ
َٝ  ََكنَ  َو٤َا﴿، ﴾أ َٝ َِل٫ُۡ  َربُّد دَؽىَٰ ١ۡ ٱ ٢ِد ٢ۡد ُٜ ُِ ِ ٪ۡ  م  ة

َ
 ٫َُ٢داَوأ

١ۡ ﴿، ﴾٢ُِط٬نَ ُمۡه 
َ
َياَوخ دّيَِػَ٪ا َٙ ا ـَ ُ ٱ ي٫ُِد٦ِ  َو٤َد٦﴿، ﴾اِب  ۡۡلَدٱ َِلَ  ٤ِد٦ ََّۖلُ  َذ٥َدا َّللذ

 ٟۡ ٜۡ  َوََل ﴿، ﴾ؽٍِم  ٤ُّ ْ ُخ٬ُ٢ٓ َت وۡ  ا
َ
ْ ﴿، ﴾ٚ  َلَٰدإ٤ِۡ  ٤ِّد٦ۡ  َػُز٣َلَٰ أ د٬ا ُٓ ي ٌِ

َ
َ ٱ َوأ د٬َل ٱوَ  َّللذ ـُ ، ﴾لؽذ

َٝ َوَكَذَٰ ﴿ ِ ۡ ٱ ؾِيََنۡ  ل  .﴾ِفجِيَ ٥ُطۡ ل

صمـ٦م ه٤مِت صمالصم٦م أؾمامء اًمٗم٤مقمؾ ُمـ سم٤مب اإلومٕم٤مل، وصمالصم٦م أؾمـامء اعمٗمٕمـقل ُمٜمـف، وصمال -3

أومٕم٤مل اعم٤ميض اعمجٝمقل وصمالصم٦م أومٕم٤مل اعمْم٤مرع اعمجٝمـقل، صمـؿ اؾمـتخدُمٝم٤م ذم مُجـؾ 

 ُمٗمٞمدة.

F F F 
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ِْٔل  . اًمتٕمٚمٞمؿ :ٟمحق ،قمالُمُتُف شمْمٕمٞمػ قملم اًمٙمٚمٛم٦م ،الباب الجاىٕ َتِفٔع
إُمر  ،ؿٌ ومٝمق ُُمَٕمٚمَّ  ،شَمْٕمٚمِْٞماًم  ،ُيَٕمٚمَّؿُ  ،وقُمٚمِّؿَ  ،ومٝمق ُُمَٕمٚمِّؿٌ  ،شَمْٕمٚمِْٞماًم  ،ُيَٕمٚمِّؿُ  ،قمٚمَّؿَ  :شمٍميٗمف

 . ُُمَٕمٚمَّؿٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمَٕمٚمِّؿْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،قَمٚمِّؿْ  :ُمٜمف
َع شَمْقؾِمَٕم٦مً  :ٟمحق ،ىمٚمٞمالً ش شَمْ٘مِدَُم٦مٌ »وضم٤مء ُمّمدُرُه قمغَم وزن  ِرسَم٦مً  ،وؾمَّ َب دَمْ َر  ،ضَمرَّ َذيمَّ

ةً  ،شَمْذيمَِرةً  ٌٍِْمَ َ شَم َؾ شَمْٙمِٛمَٚم٦مً  ،سَمٍمَّ َق شَمْٗمِرىَم٦مً  ،يَمٛمَّ ْت أسمٜمٞم٦م  ،وَمرَّ اب»َوؿَمذَّ  . شمِتَْث٤مل»وش ؾمالمٌ »وش يمِذَّ
٠ٌَّم شَمٜمٌِْْٞمًئ٤م :ٟمحقش اًمتٗمٕمٞمؾ»ومل ُيًٛمع ش اًمتْٗمِٕمَٚم٦مُ »واًمٖم٤مًم٥م ذم ُمٝمٛمقز اًمالم  اعمًٛمقع هق ، منَٟم

ٜمِئ٦َمً  ،شَمٜمٌَِْئ٦مً  ٠َم شَمْقـمَِئ٦مً  ،َهٜم٠ََّم هَتْ َئ٦مً  ،َوـمَّ َأ شَمؼْمِ َأ دمِزَئ٦مً  ،سَمرَّ  . ضَمزَّ
ٚمَِٞم٦مً  :ٟمحق ،وذم ُمٕمتؾ اًمالم ٓي٠ميت إٓ اًمتَْٗمِٕمَٚم٦مُ  ك شَمْزيمَِٞم٦مً  ،طَمغمَّ حَتْ  . َزيمَّ

ى :وشمٍميٗمف ْي  ،ؾَمقَّ قِّ ًَ ِقَي٦مً  ،ُي ًْ قي  ،شَم ًَ َي  ،ومٝمق ُُم ى ،وؾُمقِّ قَّ ًَ ِقَي٦مً  ،ُي ًْ ى ،شَم قًّ ًَ  ،ومٝمق ُُم

قِّ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،ؾَمقِّ  :إُمر ُمٜمف ًَ ى :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُم قًّ ًَ  . ُُم
 ـ  :ٕمٜمًكوُيٜمَْ٘مؾ اعمجرد إمم هذا اًم٤ٌمب ٕضمؾ سمْمع وقمنميـ ُم

َف اًمرضُمُؾ  :ٟمحق ،﴾ اإلشمٞم٤من واًمٌٚمقغ واًمًػم1 وقمـ قمٌد اهلل  ،أشَمك يمقوم٦م وسمٚمٖمٝم٤م :يمقَّ

ْرُت إمَم رؾمقل اهلل يقًُم٤م :ىم٤ملـ  ريض اهللُ قمٜمٝمامـ  سمـ قمٛمرو ُت إًَِمٞمِْف ذم ال٤مضمرة  :أي ،ومٝمجَّ ِهْ

 . ٟمّمِػ اًمٜمٝم٤مر
ـَ اًمرضُمَؾ  :ٟمحق ،﴾ احلٛمؾ قمغم اعم٠مظمذ2 ٌَّ  . ٦مْحٚمف قمغم اجل٤ٌمٟم :ضَم
ُت اًمثامرَ  :ٟمحق ،﴾ ؾمٚم٥م اعم٠مظمذ3 قْمُتفُ  :ىمنمَّ  ،أَزًْم٧ُم ضَمْزقَمفُ  :ٟمزقم٧ُم قمٜمٝم٤م ىِمنمه٤م. ضمزَّ

دُت اًمٌٕمػمَ  ْي٧ُم قَمْٞمٜمَفُ .ؾمٚمَخ ضمٚمده٤م :اجلزار ىمد ضمٚمَّد اًمِم٤مةَ  .ٟمزقم٧ُم ىِمرداَٟمفُ  :ىمرَّ أظمرضم٧ُم ُمٜمٝم٤م  :ىَمذَّ

 . اًم٘مَذى
دُت اًمثقَب  :ٟمحق ،﴾ اًمَّمٌغُ 4 ؾم٧ُم اإلزارَ  ،ورَّ صٌٖمتُف  :أي ،قْم٧ُم اًم٘مٚمٜمًقةَ وَيدَّ  ،وورَّ

٧ٌُْم ظم٤مشمَؿ احلديد . ومه٤م ٟمققم٤من ُمـ اًمزقمٗمران ،وسم٤مًمقرس وإْيَدع ،قمغم ًمقِن اًمقرد  :أي ،وذهَّ

ْهُتُف سمامء اًمَذَه٥ِم   . َُمقَّ
ل5 س اخلِم٥ُم  :ٟمحق ،﴾ اًمّمػمورة واًمتحقُّ ل ىَمْقؾًم٤م :أي ،ىمقَّ ر اًمٓملمُ  ،حتقَّ ص٤مر  :وطمجَّ
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ضم٧م اًمٜم٤مىم٦مُ  ،ؿمٌَف احلجر ذم اجلٛمقد واًمّمالسم٦م ومّم٤مر قمٚمٞمف ُمٜمف ؿمٌَف  ،ارشمٗمع ؾمٜم٤مُمٝم٤م ووُخؿ :هدَّ

ٌَّؼ اًمٜمخُؾ  ،القدج وهق دىمٞمؼ طمٚمق ُيرج ُمـ ًم٥م ضمذر  ،ومًد وص٤مر مترُه صٖمػًما ُمثؾ اًمٜمٌؼ :وٟم

ض ومالنٌ و ،أوح٧م يم٤مخلٞمٛم٦م :وظمٞمَّٛم٧ِم اًمٙمرُم٦مُ  ،اًمٜمخؾ  ،ص٤مر ذا قم٤مرو٦ٍم وسمٞم٤من ومّمٞمح :قمرَّ

٥ٌَّم اًمٜم٤ٌمُت   . ُم٤مسملم اًمٕم٘مدشملم ُمـ اًم٘مّم٥م واًم٘مٜمقانوهل  ،ص٤مرت ًمُف أٟم٤مسمٞم٥ُم  :وٟم
ْٕم٧ُم ظم٤مًمًدا :ٟمحق ،﴾ ىمٌقل اعم٠مظمذ6  :ي٘مقل اًمّمٞم٤مم» :وذم احلدي٨م ،ىمٌِٚم٧ُم ؿمٗم٤مقمَتفُ  :ؿَمٗمَّ

ٕمٜمِل ومٞمف ! إِّن ُمٜمٕمُتُف اًمٓمٕم٤مَم واًمِمٝمقات سم٤مًمٜمٝم٤مر ومِمٗمِّ ُمٜمٕمُتُف اًمٜمقَم  :وي٘مقل اًم٘مرآن ،أي ربِّ

ٕمٜمِْل ومٞمف ،سم٤مًمٚمٞمؾ ٕم٤منِ  ،ومِمٗمِّ إٟمَُّف حلريٌّ إن ظَمَٓم٥َم أن  :ؿمٗم٤مقمتٝمام. وىمقًمؽ أي: ومُت٘مٌؾش وَمُٞمِمٗمَّ

ٌَُتُف وُيٜمَٙمَح  :أي ،ُُيَٓم٥ََّم   . ُي٘مٌؾ ظِمْٓم
ٌََّح  ،هٚمََّؾ  :ٟمحق ،﴾ اًم٘مٍم7 ٌَّك ،يمؼمَّ  ،ؾم ـَ  ،ًَم وؾمٌح٤من  ،ٓإًَمَف إَّٓ اهللُ :ىم٤مل :أي ،َأُمَّ

ٌَّْٞمَؽ  ،واهللُ أيمؼم ،اهللِ ْرشُمُف سمٛمٕمٜمك . وأُملم ،وًم قْمُتُف وقَم٘مَّ  ،وقَمْ٘مًرا ًَمَؽ  ،ضَمْدقًم٤م ًَمَؽ  :ًمفُ  ىمٚم٧ُم  :وضَمدَّ

سْم٧ُم اًمْمٞمقَف سمٛمٕمٜمك َب ِدي٤مَريُمؿْ  :ىُمْٚم٧ُم َلُؿْ  :وىَمرَّ ْٞم٧ُم اًمٕمريَس شمرومٞم٦مً  . طمٞم٤َّميمؿ اهللُ وىَمرَّ  :ورومَّ

ْي٧ُم وُماَلًٟم٤م . سم٤مًمروم٤مء واًمٌٜملم :دقمقُت ًمفُ   . ضُمٕمٚم٧ُم ومِداكَ  :ىمٚم٧ُم ًمفُ  :أي ،وومدَّ
 . ٘متصَّ أصَمُرَه٤مًمئال يُ  ،٧م قمغم وسمِر ىمقاِئِٛمَٝم٤مُمِم ،أي ،وسمَّرِت إراٟم٥م :ٟمحق ،﴾ اعمٌُم 8
ُف اًم٘م٤ميض :ٟمحق ،﴾ اًمٜم٦ًٌم إمم اعم٠مظمذ9 ًَ َزُه اعمقمَم  ،ومٚمَّ َٟمُف اًمٜم٤مس ،وقمجَّ ٟمًٌُف  :أي ،وظمقَّ

 . إمم اإلومالس واًمٕمجز واخلٞم٤مٟم٦م
َػ احلامرَ  :ٟمحق ،اًمقوع﴾ 10  . وهق اًمؼمذقم٦م ،ووع قمٚمٞمف اًمقيم٤مَف  :أي ،َويمَّ
ى وُماَلًٟم٤م :ٟمحق ،ظمذ﴾ اًمُقيمقل إمم اعم٠م11  . ويمٚمُف إمَم ٟمِٞمَّتِفِ  :َٟمقَّ
َث سملم إرَولم  : مَّيٟمحق ،﴾ آسمتداء12  .ضمٕمؾ سمٞمٜمٝمام وم٤مِصالً  :إُملم وأرَّ
ـَ اًمرضمُؾ  :ٟمحق ،﴾ آَت٤مذ13 ٌَّ ـَ ًمٚمٌٜم٤مء :سمٛمٕمٜمك ،ًم  :وضمٜمَّْح٧ُم اًمٓم٤مئرة ،اَتذ اًمٚمٌِ

ّْم٧ُم اًم٘مٚمؿَ  ،قمٛمٚم٧ُم ل٤م ضمٜم٤مطملم  . صٜمٕمُتُف سم٤مًمرص٤مص :ورصَّ
د اًمِمجرُ  :ٟمحق ،اإلظمراج﴾ 14  . وهق َٟمْقر اًمِمجر وزهرهُ  ،أظمرج اًمقردَ  :ورَّ
َؾ الٜمدويملُّ إرض :ٟمحق ،﴾ اإلصالح15 وهق اًمنىملم واًمزسمؾ  ،أصٚمحٝم٤م سم٤مًمَدضم٤مل :دضمَّ

 أي: أصٚمحقا اإلٟم٤مء سم٤مًمٕمٗمر واًمؽماب واهمًٚمقه سمف.ش وقمٗمروه اًمث٤مُمٜم٦مَ »وذم احلدي٨م .  وٟمحقمه٤م
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واخلُرؾم٦م  ،أـمٕمؿ اخلُْرؾَم٦َم ذم وٓدهت٤م :أي ،س قمغم اًمٜمٗم٤ًمءظَمرَّ  :ٟمحق ،﴾ اإلـمٕم٤مم16

ٝم٤م ًَ  . هل ـمٕم٤مم اًمٜمٗم٤ًمء ٟمٗم
ٚم٧ُم اًمٌٜم٤َّمءَ  :ٟمحق ،﴾ اإلقمٓم٤مء17 ٌَّٚم٧ُم  ،وهل أضمرة اًمٕمٛمؾ ،أقمٓمٞمُتُف اًمُٕمٛمٚم٦مَ  :أي ،قمٛمَّ ٟم

 . أقمٓمٞمُتُف اًمٜم٤ٌِمل :اعمج٤مهدَ 
 :أي ،ْح٧ُم سمٜمتلوَوؿمَّ  ،أًمًٌتُف اخل٤مشمؿَ  :ظمتَّٛم٧ُم صدي٘مل :ٟمحق ،إًم٤ٌمس اعم٠مظمذ﴾ 18

 . وهق ًمٚمداسم٦م يم٤مًمثقب ًمإلٟم٤ًمن ،أًمًٌٝم٤م اجلُؾَّ  :وضَمٚمَّْٚم٧ُم اًمٗمَرَس  ،أًمًٌتَُٝم٤م اًمقؿم٤مَح 
َ اخلٚمٞمٗم٦ُم اًم٤ٌمدي٦مَ  :ٟمحق ،﴾ اًمتحقيؾ إمم اعم٠مظمذ أو إمم ؿمٌف اعم٠مظمذ19 ه٤م  :أي ،َُمٍمَّ َ همػمَّ

َدهُ  ا. هقَّ ًَمُف إمم ُمٚم٦م اًمٞمٝمقدي٦م. ظمٞمَّْٛم٧ُم اًمرداءَ  ،ُِمٍْمً  . ٕمٚمُتَٝم٤م ُمثؾ اخلٞمٛم٦مَ ضم :سمٛمٕمٜمك طمقَّ
د اًم٘مقُم ومالًٟم٤م :ٟمحق ،﴾ اًمتّمٞمػم20 ضمٕمؾ ًمف  :قمت٥ََّم اًم٤ٌمَب  ،ضمٕمٚمقُه قمٛمٞمًدا قمٚمٞمٝمؿ :قمٛمَّ

٦ٌَمً  ٥َامَ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،قمَت َٖ ٢َۡيُس٣ُ ٱ١ۡ َْ ٢ذ٨َ٢ۡا  َُ ٦ًم.   ﴾َو  أي: ضمٕمٚمٜم٤م اًمٖمامم قمٚمٞمٙمؿ فُمٚمَّ

٠مهتؿ وقَمٚمَّ  :ٟمحق ،﴾ اًمتٕمدي٦م21 ؾْمُتٝمؿرسمَّٞم٧ُْم إـمٗم٤مَل وٟمِمَّ وذم اًمتٜمزيؾ  . ْٛمُتٝمؿ ودرَّ

َِػ ل٢َِِٜۡخاِلِۗ ﴿اًمٕمزيز:   . ﴾ُتَت٬ُِّئ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي ٤ََقَٰٓ

 . قَمٚمََّٛمُف ُمقاوع اًمقىمػ :وىمََّػ اًم٘م٤مرَئ  :ٟمحق ،﴾ اًمتٕمٚمٞمؿ22
َر اًمٓم٤مًم٥ُم شمٕمذيًرا :ٟمحق ،﴾ اًمتٙمٚمػ23 وذم  . وٓقمذَر ًمف ،سمٛمٕمٜمك شمٙمٚمََّػ اًمٕمذرَ  ،قمذَّ

َؽاِب  وََسآءَ ﴿ :اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ْۡ
َ
ُروَن ٦َ٤ِ ٱأۡل ّؼِ َٓ  ﴾ٱل٥ُۡ

ل إرَض  :ٟمحق ،﴾ اًمتٜم٤مُوب24  . زرقمٝم٤م طَمْقًٓ وشمريمٝم٤م طمقًٓ ًمٚمت٘مقي٦م :طمقَّ
ف :ٟمحق ،﴾ اعم٤ٌمًمٖم٦م واًمتٙمثػم ذم اًمٗمٕمؾ25 ل وـمقَّ أي: يمثَّر اجلقٓن واًمٓمقاف وذم  ،ضمقَّ

َّ ﴿اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ٍذ َٜ ۡو ُت
َ
ْ أ ۡو يَُه٢ذُت٬ٓا

َ
ْ أ خذ٬ُٓ٢ا َٜ ن ُح

َ
يِۡػي٣٫ِۡ أ

َ
شَم٧ِم اإلسمُؾ  :ٟمحق ،أو ذم اًمٗم٤مقمؾ ﴾خ ُمقَّ

يم٧ْم  َّ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،وسَمرَّ ُّ َوبَِي ٤َِٰ ٤َۡج َنَن أي: ًمُٙمِنت صقاُمع يمثػمة وسمِٞمٌَع  ﴾ل٫َُّػِ

وذم اًمتٜمزيؾ  ،٧ُم اًمِمٕمَر وىمٓمَّْٕم٧ُم اًمثٞم٤مَب ٗمهمٚمَّ٘م٧ُم إسمقاَب وٟمتَّ  :ٟمحق ،يمثػمٌة أو ذم اعمٗمٕمقل

ِج ﴿اًمٕمزيز:  َٜ ٢ذ َٕ ََٰب َو ةَۡن
َ
  ﴾ٱأۡل

ره٤م رَ خَ ٟمَ  :ٟمحق ،﴾ اعمقاوم٘م٦م ًمٚمٛمجرد26  ،ُِمٜمَْخَره٤م سمٞمده ًمُِتِدرَّ  َؽ ًمَ دَ  :اًمداسم٦َم وٟمخَّ

ُمُف قمٚمٞمف :ٟمحق ،واإلومٕم٤مل َب وأشمرَب ومالن ،ضمٕمٚمُف ٟم٤مدًُم٤م قمٚمٞمف :أٟمدُمُف قمغم اًم٘مٌٞمح وٟمدَّ ىَمؾَّ  :شمرَّ
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 ،عم٤مَل قمٜمَدُه ص٤مر سم٘مدر اًمؽمابيم٠منَّ ا ،أو يمُثر ُم٤مًمفُ  ،ُم٤مًمُف يم٠مٟمَُّف ؾم٘مط قمغم اًمؽماب سم٥ًٌم اًمٗم٘مر

ؾ َِٟتَٰبِ ﴿يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،واًمتٗمٕمُّ ٬َن ةِٱ١ۡ ُٟ ِي٦َ ُح٥َّفِ  أي: يتٛمًٙمقن سم٤مًمٙمت٥م . ﴾َوٱَّلذ

وهذه إًمػ شمٜم٘مٚم٥م ذم اعم٤ميض  ،قمالُمُتُف زي٤مدة إًمػ سمٕمد اًمٗم٤مء ،الباب الجالح ُمَفاَعَلٌة

إٓ أن وزن  ،ُمّمدره ي٠ميت قمغم وزن ىِمت٤مٍل أيًْم٤مو . قُمْقُِمَؾ  :ٟمحق ،اعمجٝمقل واًوا ًمْمٛم٦م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م

ةً  :ٟمحق ،يتٕملم ومٞمام وم٤مؤُه ي٤مءٌ ش ُُمٗم٤مقَمٚم٦م» ـَ ُُمٞم٤مَُمٜم٦َمً  ،ي٤مَه ُُمٞم٤مَهَ  . وؿمذَّ ي٤مَوَم ُُمَٞم٤مَوَُم٦ًم وِيقاًُم٤م ،وي٤مُم
 ،ُيَراضَمعُ  ،وُرْوضِمعَ  ،ومٝمق ُُمَراضِمعٌ  ،ورضم٤مقًم٤م ،ُُمَراضَمَٕم٦مً  ،ُيراضِمعُ  ،راضَمعَ  :شمٍميٗمف

 :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمراضِمعْ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،َراضِمعْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمراضَمعٌ  ،ضَم٤مقًم٤مورِ  ،ُُمَراضَمَٕم٦مً 

 . ُُمَراضَمعٌ 
٦مً  ،ُيٞم٤مسمُِس  ،ي٤مسَمَس  :وُمـ اعمث٤مل اًمٞم٤مئل ًَ ٦مً  ،ُيقاسَمُس  ،ُيْقسمَِس و ،ومٝمق ُُمَٞم٤مسمٌِس  ،ُُمَٞم٤مسَم ًَ  ،ُُمٞم٤مسَم

 . ُُمٞم٤مسَمٌس  :ُمٜمفاًمٔمرف  ،ٓشُمٞم٤مسمِْس  :واًمٜمَّْٝمُل قمٜمف ،ي٤مسمِْس  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمٞم٤مسَمٌس 

 ٌٍ  :خْاصُّ ٍذا الباب مثا

َٛاَل ََّلُۖ َناِضُت٩ُۖ وَُ٪٬َ ﴿ :ٟمحق ،﴾ اؿمؽماك اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل ذم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واعمٗمٕمقًمٞم٦م1
 ٓۖ ٬نَ  َوَلَ ﴿.  َي٤موسُمُف وَي٤مدًُمفُ  :أي ﴾َُيَاوُِرهُ ُٙ ِٟ َٰ ٧خ٣ُۡ َع

َ
وُ٪٦ذ َوأ أي: ٓ شُمٕم٤مٟم٘مقهـ وٓ   ﴾حَُبَِٰۡشُ

َـّ  ٬ََّلُۖ﴿ ﴾٩ُۖ ٩ُ٤ُ٬َۡٛۖ  وََضآسذ ﴿ ،شمالُمًقه ـُ َ َوَر ٬ُ٪٣ۡ ﴿ ﴾ي٬َُآدُّوَن ٦ۡ٤َ َضآدذ ٱَّللذ ٍُ ِإَون َُتَا١ِ
٧َُُٰس٣ۡ   َٰتِ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ﴾َ٘إِۡعَن ٢ََن ْ لََعَ ٱلهذ ٬ا ُِ ِ أي: اطمٗمٔمقا هذه اًمّمٚمقات حيٗمٔمٙمؿ  ﴾َحَٰٙ

ي٤مَوَُمُف  :وم٤معمح٤مومٔم٦م ُمـ اًمٓمروملم . ٟمحقش اطِمَٗمِظ اهللَ حَيَْٗمْٔمَؽ »: يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ،اهلل

٤م أو ؾمٜمقي٤ًّم  ،ؿَم٤مَهره وؾَم٤مهَنَف وقم٤موُمف.  قم٤مُمَٚمُف سم٤مٕي٤مم :إضمػم ُُمٞم٤مَوَُم٦مً  أي: قم٤مُمٚمف سم٤مٕضمرة ؿمٝمريًّ

 وسمح٤ًمب اًمٕم٤مم .

ُـّ ُمـ إرض ،ؾم٤مروا ذم الََجؾ :ه٤مضمؾ اًمٜم٤مُس ُمٝم٤مضَمٚم٦مً  :ٟمحق ،﴾ اًمًػمُ 2  . وهق اعمُْٓمَٛمَئ
 . ص٤مر ذا َوأًم٦مٍ  :َواَءَل اعمٙم٤مُن ُُمَقاَءًَم٦مً  :ٟمحق ،﴾ اًمّمػمورة3
 . ؾم٠مًمُف اًمقىمقف واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف :أي ،واىمٗمُف قمغم اًمّمالح :ٟمحق ،﴾ ـمٚم٥م اعم٠مظمذ4
 . أيمرهُتُف قمٚمٞمف :واضمذشُمُف قمغم اًمدرس :ٟمحق ،﴾ آسمتداء5
 . اَتذُه َُمْقِئالً  :واَءَل اعمٙم٤منَ  ،اَتذت وًمًدا شُمروٕمفُ  :فم٤مءرِت اعمرأةُ  :ٟمحق ،﴾ آَت٤مذ6
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 .ضم٤مزاُه أو أقمٓم٤مُه يًدا سمٞمدٍ  :سمٛمٕمٜمك ،دى اًمرضمَؾ ُُمٞم٤مداةً ي٤م :ٟمحق ،﴾ إقمٓم٤مُء اعم٠مظمذ7
وََ٪٠ۡ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ، ؾم٤مومرُت وؾمٗمرُت ؾَمَٗمًرا :ٟمحق ،﴾ اعمقاوم٘م٦م ًمٚمٛمجرد9

٬َر  ُٙ َٟ ٩َُٰ ﴿ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،أي: َٟمْجِزي ﴾٧١٧َُخَٰؾِٓي إَِلذ ٱ١ۡ َخى َٙ ا َساَوَزا َٛاَل ١ِ أي:  ﴾٥َ٢َ٘ذ

ِ ﴿ ،ضم٤مزا ٰٓءِي٠َ َوَج٬ََٰۡز٧َا ة َر ـۡ ِِس  ﴿و  ﴾بَِِنٓ إِ ۡٙ ٦َْ جذ ومٗمل مجٞمع هذه أي٤مت وم٤مقَمؾ  ﴾ِٔلَ َرََٰوَدحِِۡن 

  سمٛمٕمٜمك وَمَٕمَؾ . 

ِۡػ َبۡيَ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،وأسْمِٕمْدَه٤م ،سم٤مقِمِد اعمالِهَل قمٜمِّل :ٟمحق ،واإلومٕم٤مل َٰٓ َربذ٨َا َب
ار٧َِا َٙ ـۡ

َ
َۢ ة٬ََِِلَِ٪ا﴿ ﴾أ ةُ َِٰهِطَي َوَٛ ﴿ ﴾ََل حَُيٓارذ َنَِِٰلَ ٥َا ل٦َ٥َِ ٱ١جذ ُٟ ٓ إِّّنِ ١َ ٥َ٫ُ٥َا ـَ : سمٛمٕمٜمك: ﴾٢١ا

 أسْمِٕمْد وشُمِيُّ وأىمًؿ لام . 

وم٠مهم٤مُم٧م ورقمدت  ،سمٛمٕمٜمك هَتٞم٠َّمت ًمٚمٛمٓمر ،ظم٤ميٚم٧ِم اًمًامُء وظَمٞمََّٚم٧ْم  :ٟمحق ،واًمتٗمٕمٞمؾ

ررَِيٗة  ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،وسمرىم٧م َٞ اٗذا  َٓ ۡى
َ
ۖٓ أ ٩ُۖ ََّلُ َٙ ِ  . ﴾َذُيَضَٰٓ

ًي٤موهم٤مًم٥م ُم٤م َيل  . ُء ُمـ هذه إسمقاب اًمثالصم٦م يٙمقن ُمتٕمدِّ

 
 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

سمـ٤مب اًمتٗمٕمٞمـؾ وُمـ٤م هـل أوزان  ُم٤م هق اًمٚمٗمٞمػ وُمٝمٛمقز اًمالم؟ وُمـ٤م هـل قمالُمـ٦م -1

 ُمّم٤مدره؟ ووحٝم٤م ُمع إُمثٚم٦م واًمتٍميٗم٤مت.

ُم٤م ُمٕمٜمك اًم٘مٍم وؾمٚم٥م اعم٠مظمذ واًمتٕمدي٦م ذم ظمقاص سم٤مب اًمتٗمٕمٞمـؾ؟ اذطمٝمـ٤م ُمـع  -2

 إُمثٚم٦م.

ضم٧ِم اًمٜم٤مىم٦مُ »وش هَمٚمََّ٘م٧ِم إسمقاب»ُم٤م هل اعمٕم٤مّن شمقضمد ذم  -3  ش.ؿَمّٗمٕمٜمل ومٞمف»وش َهدَّ

ٌِّـؼ ُم٤م هق اعمث٤مل اًمٞم٤مئل؟ وُم٤م هل قمالُم٦م سم٤مب اعم -4 ٗم٤مقمٚم٦م وُم٤م هل أوزان ُمّمـ٤مدره؟ ـَم

 شمٍميَٗمف ُمـ ُم٤مدة اعمٞم٤مهِة واعمٞم٤موُم٦م.

ٌُٝم٤م؟ ووحٝم٤م ُمع إُمثٚم٦م. -5 ٦م ًم٤ٌمِب اعمٗم٤مقمٚم٦م وُم٤م هل أهمٚم  يمؿ ظم٤مصَّ
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ـَٞمَتٝم٤م  -1 ل إومٕم٤مل ومٞمام ي٠ميت إمم سم٤مب اًمتٗمٕمٞمؾ ُمع إسم٘م٤مئٝم٤م قمغم صـٞمٖمٝم٤م واذيمـر ظم٤مصِّ طمقِّ

 -صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مُجؾ:

 ﴿ َ ٝ   ِِف  ُُكّ َ ﴿، ﴾َتُط٬نَ يَفۡ  ٢ََ٘ ٣ِ٢َ  َٛػۡ  ُُكّ ُبَ  ََكنَ  إِن﴿، ﴾ۖ  بِيَط٩ُ َوتَفۡ  َۖنَلح٩َُ  َْ َٞ 
اِْل  ُس٢٣َيۡ َْ  َٜ ِ ٱ ِج َيَٰ أَِب ٞرِيِيَوحَؼۡ  ٤ذ َّل  َّللذ َٓ ِ ٱ َذ ۡ  َّللذ ٓ َوَِٛػ٤ۡ ﴿، ﴾ُج ح٬َََكذ  ٤َا إَِِلَٰ  ٨َا

 ْ ٬ُ٢٥ِا ُز٣ ُ٪٬َ ﴿، ﴾َخ٠٥َ   ٦٤ِۡ  َْ
َ
نَلأ
َ
 ٱ ٦ِ٤َّ  أ

َ
ٓۡ ـۡ ٱوَ  ِض ۡرأۡل ،  ﴾ذِي٫َا ٥ََؽُك٣ۡ َخ

﴿ ٜۡ ٬ُٓنَ َوَي ٍَ  ٓ َمؽَ  ٤َا
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ ة٩ِِ َّللذ

َ
 .﴾ي٬َُن٠َ  أ

ل إ -2 ومٕمـ٤مل ومـٞمام يـ٠ميت إمم اعمٗم٤مقمٚمـ٦م ُمــ ٟمٗمـس اًمّمـٞمٖم٦م واذيمـر ظمقاَصـٝم٤م صمـؿ طمقِّ

 -اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

 ﴿ َٰ ٬ۡ ١ۡ ٱ ٦٤َِ  َرىَٰ َحَخَن ٬ٓ  ٦٤ِ مِ َٜ َ  ٤َا ءِ ـُ ِ ٱ ِإَوَِل ﴿، ﴾ۦٓ  ة٩ِِ بُّۡشِ ُّ حُؽۡ  َّللذ  ٱ َس
ُ
 ََلٓ ﴿، ﴾ُم٬رُ أۡل

 ۡٛ
ُ
ِيٱ َؽكَ حََبَٰ ﴿، ﴾َِلِ ۡۡلَ ٱ َؼاةَِهَٰ  ِف٣ُ أ ۡ ٱ بَِيِػهِ  َّلذ َخَب ﴿، ﴾ُٝ ٢٥ُۡ ل ُ ٱ َٞ ٕۡ  َّللذ

َ
٧َا   ٢ََِبذ أَل

َ
 خ

ِّلٓ   ـُ  .﴾َوُر

َتْٕمِٛمُؾ ذم مُجٚمتـلم اعمـ٤ميَض اعمجٝمـقَل ُمــ اًمتٗمٕمٞمـؾ، وذم مجٚمتـلم  -3 ًْ ْن قمنم مُجٍَؾ شَم يَمقِّ

اعمْم٤مرع اعمجٝمقل، وذم مجٚمتلم اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمٜمف، وذم مجٚمتلم إُمـر ُمــ اعمٗم٤مقمٚمـ٦ِم 

 وذم مجٚمتلم شَمًتخدم ومٕمؾ اًمٜمٝمل ُمٜمف.

F F F 
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رَ  :شمٍميٗمف ،وزي٤مدة اًمت٤مء ىمٌؾ اًمٗم٤مء ،قمالُمتُُف شمِمديد اًمٕملم ،الباب الزابع تفعُّْل  ،شمٓمٝمَّ

رُ  ًرا ،يَتَٓمٝمَّ رٌ  ،شَمَٓمٝمُّ رَ  ،ومٝمق ُُمَتَٓمٝمِّ رُ  ،وشُمُٓمٝمِّ ًرا ،ُيَتَٓمٝمَّ رٌ  ،شَمَٓمٝمُّ رْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَتَٓمٝمِّ واًمٜمَّْٝمُل  ،شَمَٓمٝمَّ

رْ  :قمٜمف رٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََمَٓمٝمَّ  . ُُمَتَٓمٝمَّ
ٌة ُمّمدر َتػمَّ وشَمٓمػمَّ قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس ٌة وـمػَِمَ  . وىمد ضم٤مء ظِمػَمَ

ًٞم٤م ،يتخغمَّ  ،َتغمَّ  :وُمـ ُمٕمتؾ اًمالم َ  ،ومٝمق ُُمَتخؾي  ،َتٚمِّ َٞم٤م ،ُيَتَخغمَّ  ،وَُتُكمِّ ٚمِّ ومٝمق  ،ََتَ

 . ُُمَتَخغمًّ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ََٓتَؾَّ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،َتؾَّ  :إُمر ُمٜمف ،ُُمتخغمَّ 
 ـ   :وهل هذه ،٤مب ؾمت٦م وقمنمون ُمٕمٜمًك زاِئًدا قمغم اعمجردشمقضمد ذم هذا اًمٌ

َق اًمٔمٌُل  :ٟمحق ،﴾ إيمؾ1 ك  ،أيمؾ اًمقرق :شمقرَّ ر اًمّم٤مئؿ وشمٕمِّمك اعمٗمٓمُِر وشمْمحَّ شمًحَّ

 أي: أيمؾ اًمًحقر واًمَٕمِم٤مء واًمٗمٓمقَر وىم٧م اًمُْمَحك. ،اًمٗمالَُّح 

 . ٕمِمؼوهق اجلٜمقن ُمـ اًم ،ْحٚمف قمغم الُٞم٤مم :هتٞمََّٛمُف احل٥مُّ :ٟمحق ،﴾ احلٛمؾ2
ٌََّؾ أؾم٤مُم٦مُ  :ٟمحق ،﴾ اًمدظمقل3  . دظمؾ ذم اجلٌؾ :دم
 . ؿمٙم٤م إًمٞمف ُمـ فمٚمٛمف :شمٔمٚمَّؿ ُمٜمف إمم احل٤ميمؿ :ٟمحق ،﴾ اًمِمٙم٤مي٦م4
 . ومّمؼم قمغم اًمٔمٚمؿ :فمٚمٛمُتُف ومتٔمٚمَّؿ :ٟمحق ،﴾ اًمّمؼم5
َع اًمرضُمؾ :ٟمحق ،﴾ اًمّمٕمقد6  . وهق اًمتَُّؾ اعمنمف ،صٕمد اًمٞمٗم٤مع :شمٞمٗمَّ
َؾ ًمٚمخال :ٟمحق ،﴾ اًمّمػمورة7 اًم. شم٠َميَّٛم٧م اعمرأةُ  ،سمٛمٕمٜمك ص٤مر ل٤م أهالً  ،وم٦مشم٠مهَّ  : ص٤مرت َأيـِـّ

َؿ اًمرضمؾ :ٟمحق ،﴾ اًمٓمٚم٥م8  ،وهق أول ُمٓمر اًمرسمٞمع ،ـمٚم٥َم يَمأَل اًمَقؾمٛملَّ  :شمقؾمَّ

دُت ص٤ٌمطًم٤م ُج  ،وهق اًمٜمّمٞم٥م ُمـ اعم٤مء ،ـمٚم٧ٌُم اًمِقْردَ  :وشمقرَّ يٓمٚم٥م  :أي ،ظمرج اًمٗمالَّح يتحقَّ

وذم اًمتٜمزيؾ .  يٓمٚم٥م َُمْدطَمُٝمؿْ  :أي ،ُح إمم اًمٜم٤مسوومالن يتٛمدَّ  ،ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ ُمٕمٞمِمتف

ْ ﴿اًمٕمزيز:  ِ َذَخبَيذ٬٨ُا بِي٠ِ ٱَّللذ ـَ ۡبُخ٣ۡ ِِف    أي: اـمٚمٌقا صم٤ٌمت إُمر وسمَٞم٤مَٟمف. ﴾إَِذا ََضَ
َل ومالنٌ  :ٟمحق ،﴾ اًم٘مٌقل9  . ىمٌؾ اعمالُم٦م وأقمت٥م :شمٕمذَّ
ص اًمٓم٤مًم٥ُم وشمردَّى :ٟمحق ،﴾ اًمُٚمٌس10 وشمؽمَّس  ،ًمٌس اًم٘مٛمٞمَص واًمرداءَ  :شم٘مٛمَّ

 . ًمٌِس اًمؽمَس  :اجلٜمدي
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٧ٌُْم سم٤مَب ومالنٍ  :ٟمحق ،﴾ اًمٚمزوم11  . ًمزُم٧ُم قَمَت٦ٌََم سم٤مسمِف ومٚمؿ أسمرح :شمٕمتَّ
َرْت صٖم٤مُر اًمٜمخؾ :ٟمحق ،﴾ اًمٚمٞم٤مىم٦م12 َٚم٧ْم ًمإلسم٤مر واًمٚم٘م٤مح :شم٠مسمَّ  . شم٤مهَّ
٧ٌُْم سم٤مَب ومالنٍ  :ٟمحق ،﴾ اًمقـم٠م13  . ُم٤م وـمِْئ٧ُم قمت٦ٌم سم٤مسمف :ُم٤م شَمَٕمتَّ
ٜم٧ُْم اًمْمٞمقَف  :ٟمحق ،﴾ آسمتداء14  ،همًٚم٧ُم أيدهَيُْؿ وهمػَمه٤م سم٤مٕؿمٜم٤من :أي ،شم٠مؿمَّ

ـ اًمرضمُؾ  ٦مُ  ،يمُثر أوُٓدهُ  :أي ،وشمقُمَّ َع اًمٚمئٞمؿُ  ،وشم٠مسمَّط اعمَِٔمٚمَّ ًٕم٤م :أي ،وشم٠مُمَّ وهق اًمذي  ،ص٤مر إُمَّ

 . أٟم٤م ُمٕمؽ :ي٘مقل ًمٙمؾ واطمدٍ 
ِي٦َ َءا٤َ ﴿ :ٟمحق ،﴾ آَت٤مذ15 ٬ََّلُۖ َوٱَّلذ ـُ َ َوَر ِ ُ٪٣ُ َو٦٤َ َحَخ٬َلذ ٱَّللذ ْ َ٘إِنذ ِضۡؾَب ٱَّللذ ٬٨ُا
ْ ﴿ ،يتخذهؿ أوًمٞم٤مء :أي ﴾ٱ١َۡغ٢َُِٰت٬نَ  ُدوا سْم٧ُم ومالًٟم٤م ،اَتذوا زاًدا :أي ﴾َوحََؾوذ اسًم٤م :وشمٌقَّ  ،اَتذشُمُف سمقَّ

َد صَمْقسَمفُ  : اَتذشُمف اسمٜم٤ًم.،اَتذُه وؾم٤مدةً  :وشمقؾمَّ  وشمٌٜمَّٞم٧ُم اًمّمٌلَّ

ْ  :ٟمحق ،﴾ آقمتامد16 َك اعمُّمكمِّ  . د قمغم وريمِف وضمٚمس قمٚمٞمٝم٤ماقمتٛم :أي ،شمقرَّ
ـَ  :ٟمحق ،﴾ آٟمت٤ًمب17 يُّ وشمٞمٛمَّ ى اعمٍْمِ  . اٟمت٥ًم إمم اًم٤ٌمدي٦م واًمٞمٛمـ :أي ،شمٌدَّ
َع اًمرضُمؾ :ٟمحق ،﴾ اإلي٘م٤مد18  . وهق اًمَتؾُّ اعمنِمُف  ،أوىمد ٟم٤مَرُه ذم اًمٞمٗم٤معِ  :شمٞمٗمَّ
قْم٧ُم اعم٤مءَ  :ٟمحق ،﴾ اًمتدري٩م19 ٔم٧ُم اًم٘مرآن ،دمرَّ رقم٦ًم سمٕمد ذسم٧ُم اعم٤مَء ضم :أي ،وحتٗمَّ

ِعي٩ِ ﴿ :وطمٗمٔم٧ُم اًم٘مرآَن آي٦ًم سمٕمد آي٦ٍم. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ضمرقم٦مٍ 
َ
َٗ َوأ ـُ ْ ٦٤ِ ي٬ُ ُف٬ا  ﴾َذَخَطفذ

َم اًمٌٜم٤مءُ  :أي  ذم ُُمٝمٚم٦م. هتدَّ
ٍ
ء ٌَُّٕمْقا أظم٤ٌمَرمه٤م ؿَمٞمًْئ٤م سمٕمد َرْ  . ؾم٘مط ؿَمْٞمًئ٤م ومَِمْٞمئ٤ًم :شَمتَ

ْدُت اًمذراعَ  :ٟمحق ،﴾ اًمتّمٞمػم20  . ٟمِْٛم٧ُم قمٚمٞمفضمٕمٚمُتُف يم٤مًمقؾم٤مدة و :شمقؾمَّ
اًم  :ٟمحق ،﴾ اًمتجٜم٥م وآسمتٕم٤مد21 َد أٟمٌس شَم٠مصمُّ شمرك الجقد واًمٜمقَم ًمٚمّمالِة  :أي ،هَتجَّ

ۡػ ة٩ِِۦ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  َيَتَحٜم٨َّم ويتجٜم٥َّم اإلصمؿَ  ٠ِۡ َذَخ٫َشذ  . ﴾َو٦َ٤ِ ٱَلذ
ل22 ب قم٘مٞمٌؾ  :ٟمحق ،﴾ اًمتحقُّ ر  ،ومّم٤مر أقمراسمٞم٤ًّم ،أىم٤مم سم٤مًم٤ٌمدي٦م :شمٕمرَّ اًمٓملم: ص٤مر وحتجَّ

ر ٟمٕمامنُ  ،طمجًرا ْت ومّم٤مرت يم٤مًمقشمر :وشمقشمَّرِت اًمٕمالىم٤مُت  ،شمِمٌََّف سم٤معمٝم٤مضمريـ :وهتجَّ  ،اؿمتدَّ

ٌََّط اًمَِمٕم٥ُم  ٌَّف سم٤مٕٟم٤ٌمط :وشمٜم ٌَّؾ اًمٖمٌُل  ،شمِم ٌََّف سم٤مًمٜمٌالء :وشمٜم رْت وُمالٟم٦مُ  ،شمِم ٌّٝم٧م  :أي ،وشمذيمَّ شمِم

 . سم٤مًمرضم٤مل واًمذيمقر
ؿ قمغَم ُمِم٘م٦م ًمٞمً ،﴾ اًمتٙمٚمُُّػ 23  ،أو اًمتٕمرض عم٤مٓ يٕمٜمٞمف ،٧م ُمـ قم٤مدشمِفِ وهق اًمتجِمُّ
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ا﴿ :ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم َ  َعرۡيٗ ٬ذ ٍَ ا.  :﴾َو٦٤َ َت ؾ ظمػْمً ٩ُۖ َوََل يََساُد ﴿شمٙمٚمَّػ اًمٓم٤مقم٦َم وشمٜمٗمَّ ُْ َحَخَشؽذ
ۖ٩ُ ُٖ ٥َآءِ  ﴿أي: يتٙمٚمػ ضمرقمف وٓ يًتٓمٞمع أن ينمسمف سمًٝمقًم٦م. ﴾يُِفي ُػ ِِف ٱلفذ ٓذ جذ٥َا يَهذ

َ
د أي:  ﴾َٞ

ؾيِمؼُّ قمٚمٞمف .  يتٙمّٚمػ ُمـ ذًمؽ ُم٤م ـَ واجلامَل سمامٓ  :أي ،وشمّمٜمََّع اًمٓم٤مًم٥ُم ودمٛمَّ شمٙمٚمَّػ احلً

٠ٌَّم همالَم أْحدُ  ،يٕمٜمٞمف َة يمذسًم٤م وُزوًرا :وشمٜم وذم  ،وهذه أهمٚم٥م ظمقاصِّ هذا اًم٤ٌمب ،ادَّقَمك اًمٜمٌقَّ

ُه اهللُ :احلدي٨م ْ ْ ُيَّمؼمِّ وىم٤مل  ُمـ يتٙمٚمَّػ اًمّمؼَم َيٕمؾ اهللُ اًمّمؼَم ذم داظمٚمِف. :أي ،وُمـ يتّمؼمَّ

  :طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئ
ُهْؿ    *   وًمـ شمًـتٓمٞمَع احِلٚمَؿ طمتَّك شمـحٚمَّام  حَتٚمَّْؿ قمـ إدٟملم واؾْمَتٌِْؼ ُودَّ

٥َم  :وذم اعمثؾ ًَّ َب ٓ ُمـ شمٜم ةِ  :أي ،اًم٘مري٥م ُمـ شم٘مرَّ َب سم٤معمقدَّ قَمك أٟمَُّف ُمـ  ،شم٘مرَّ ـِ ادَّ َُٓم

ٌَِؽ  ًَ  . َٟم
ؾ إمم يمردِّ اًمزقم٤مُم٦م :ٟمحق ،﴾ اًمتٚمٓمُّػ24  . شمٚمٓمََّػ ذم اًمقصقل إًمٞمف :أي ،شمقصَّ

َؼ ويتحغمَّ ًمٚمحّمقل قمغم إهمراضِ  ُ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  واًمتٚمٓمػ هق أن يؽمومَّ ٣َُ٢ ٱَّللذ ۡٓ َٛۡػ َح
ِي٦َ يَتََف٢ذ٬ُ٢َن ٨٤ُِس٣ۡ ل٬َِاٗذا    أي: يتٚمٓمَّٗمقن ويٜمٍمومقن واطمًدا واطمًدا ذم ظمٗمٞم٦م . ﴾ٱَّلذ

ؾ سمٕمد اًمتٗمٕمٞمؾ ًمٞمدل قمغم أن اعمٗمٕمقل ىمد وهل هٜم٤م أن ي٠ميت اًمتٗمٕمُّ  ،﴾ ُمٓم٤موقم٦م اًمتٗمٕمٞمؾ25

ٌُْتُف ومتٓمٞم٥ََّم  :ٟمحق ،شم٠مصمر سم٤مًمٗم٤مقمؾ ٌَّفَ  ،ـَمٞمَّ ٌَّْٝمُتُف وَمَتٜمَ شُمُف ومتٙمنَّ  ،وٟم َ  ،ويمنَّ  . وىمنمشُمُف ومت٘منمَّ
ُٛمٜمِْل سَمِٕمْٞمٍد إمم ُمـ شَمٙمُِٚمٜمِْل؟ إمِم  :يمام ذم احلدي٨م ،﴾ ُمقاوم٘م٦م اعمجرد26  :أي ،َيَتَجٝمَّ

ٌُْقسٍ  وهق ،ََيَْٝمُٛمٜمِل ضَمْٝماًم  ٥َا ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،آؾمت٘م٤ٌمل سمَِقضمٍف يَمِرْيٍف قَم َٞ  ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ 
َ
أ َذ٨َتََبذ

ْ ٨٤ِذا   ٥َم وقمِج٥َم. وآومتٕم٤مل ،أي: سَمِرءوا ُمٜم٤م ﴾َتَبذُءوا ٨ٌَّم وًم٨ٌَِم وشمٕمجَّ َر  :ٟمحق ،ويمذًمؽ: شمٚم شم٠مزَّ

 ،ر إًمٞمف هؾ ُيٌٍِمهُ ٟمٔم :شمٌٍمَّ إؾمت٤مَذ وأسمٍَمه :ٟمحق ،واإلومٕم٤مل ،ًمٌس اإلزار :أي ،واشمَّزر

َس  :ٟمحق ،واًمتٗمٕمٞمؾ َس وشمرَّ شمَٕمت٥ََّم اًم٘مقُم  :ٟمحق ،واًمتٗم٤مقمؾ ،سمٛمٕمٜمك شمقىمَّك سم٤مًمؽُمس ،شمؽمَّ

ٌُْقا  . قمت٥م سمٕمُْمٝمؿ قمغم سمٕمض :وشَمَٕم٤مشَم
 . اًمتج٤موز :ٟمحق ،قمالُمُتُف اًمت٤مء ىمٌؾ اًمٗم٤مء وإًمػ سمٕمده٤م ،الباب اخلامط َتفاُعْل

ْقِوزَ  ،ومٝمق ُُمَتج٤مِوزٌ  ،دَم٤مُوًزا ،َيَتج٤مَوزُ  ،دم٤موزَ  :شمٍميٗمف ومٝمق  ،دَم٤مُوًزا ،ُيَتج٤موزُ  ،ودُمُ

٤مَوزْ  :إُمر ُمٜمف ،ُُمَتج٤مَوزٌ   . ُُمتج٤مَوزٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمَتَج٤مَوزْ  :واًمٜمَّٝمُل قمٜمف ،دَمَ
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 ،شَمالىِمًٞم٤م ،ُيَتاَلىَمك ،وشُمٚمقىِمَل  ،ومٝمق ُُمتالٍق  ،شَمالىِمًٞم٤م ،يتالىَمك ،شَمالىَمك :وُمـ ُمٕمتؾ اًمالم

 . ُُمتالىًمك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشمتالِق  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،شَمالِق  :ُمٜمف إُمر ،ومٝمق ُُمتالىًمك
  :وهٝمٜم٤م أرسمع ىمقاقمد

ٌْٜم٤َم :ٟمحق ،اعمٗم٤مقمٚم٦م اعمتٕمدي٦م إمم اعمٗمٕمقل اًمقاطمد شمٚمَزم ذم اًمتٗم٤مقمؾـ  1 ٌُْتُف وشَمالقَم  ،ٓقم

ى ذم اًمتٗم٤مقمؾ إمم اعمٗمٕمقل اًمقاطمد ًء ضم٤مذسْمُتُف ردا :ٟمحق ،واعمٗم٤مقمٚم٦م اعمتٕمدي٦م إمم اعمٗمٕمقًملم شمتٕمدَّ

 . ودم٤مَذسْمٜم٤َمَه٤م
ضم٤مز طمذف  ،إذا اضمتٛمٕم٧م شم٤مءان ُمٗمتقطمت٤من ذم أول ُمْم٤مرع اًمتٗمٕمؾ واًمتٗم٤مقمؾـ  2

ثُ ﴿ :ٟمحق ،إطمدامه٤م َٟ ُل ٱل٥ََۡلٰٓهِ ٢َۡي٣٫ِ ﴿ ﴾َتزَنذ َْ اِم ﴿ ﴾حََظ٫ََُٰؽوَن  َٓ ٌَ  َٰ ٬َن لََعَ َوََل حََحٰٓيُّ
ِِٟي   . ﴾١٨ٱل٥ِۡۡف
 ،ظ ،ط ،ض ،ص ،ش ،س ،ز ،ذ ،د ،ج ،ث ،إذا وىمع طمرٌف ُمـ طمروف تـ  3

 ،ضم٤مز إسمدال ذًمؽ احلرف ُمـ شم٤مء اًمٕمالُم٦م ًمإلدهم٤مم ،ذم ُمقوع اًمٗم٤مء ُمـ اًمتٗمٕمؾ واًمتٗم٤مقمؾ

َف  :ٟمحق ،واضمتالب مهزة اًمقصؾ ًمٞمٛمٙمـ اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اعمِمّددة ذم اسمتداء اعم٤ميض وإُمر رَّ اشِمَّ

٤مىَمَؾ  ،واشم٤َّمَركَ  ٌََّط واصمَّ ٤مَٟمَػ  ،اصِمَّ َس واضمَّ ًَّ َر وادَّ  ،اضِمَّ صمَّ اَُمرَ  ،اَرأاِدَّ َر واذَّ يمَّ اَورَ  ،اِذَّ َؾ وازَّ ُمَّ َر  ،اِزَّ قَّ اؾمَّ

٤مىَمطَ  ٤مسَمفَ  ،واؾمَّ َؼ واؿمَّ ٘مَّ ٤مًَمَح  ،اؿمَّ َق واصَّ دَّ ٤مَرَب  ،اصَّ َح واِوَّ َّ َر واـِم٤َّمَوَل  ،اِضَّ ٚمََّؾ  ،اـِمَّٝمَّ افمَّ

ـٍ قمـ مهزة وصٍؾ سمحروف اعمْم٤مرقم٦م ،وافِم٤َّمَهرَ  اَورُ  :ٟمحق ،واعمْم٤مرع ُمًتٖم  . ٤مَهرُ َئمَّ  ،َيزَّ
شُمْمؿُّ طمروف  ،أو سمٕمُْمٝم٤م تٛمؾ قمغم أرسمٕم٦ِم طمروٍف يمٚمُّٝم٤م أصكمٌّ اعم٤ميض إذا اؿمـ  4

 ،يتح٤مورُ  ،ََيؽمُح  ،يٜمٍُم  :ٟمحق ،وإٓ شُمٗمتُح  ،ُيَرقْمٌُِؾ  ،ُيٕم٤مِونُ  ،ُيدظمُؾ  :ٟمحق ،اعمْم٤مرقم٦م

 .  قمرومتؿوأُم٤م ذم اعمجٝمقل ومتْمؿُّ ُمٓمٚمً٘م٤م يمام ،هذا إذا يم٤من اعمْم٤مرع ُمٕمٚمقًُم٤م ،يْدِلؿُّ  ،يَتَٛمْٚمَٛمُؾ 
 ـ   :وهل هذه ،ويٜم٘مؾ اعمجرد إمم اًمتٗم٤مقمؾ ًمٕمنمة ُمٕم٤من

ـَ اًمٜم٤مُس  :ٟمحق ،﴾ اإلشمٞم٤من وإظمذ1 ـَ أو أظمُذوا ذاَت اًمٞمٛملم ،شَمٞم٤مَُم  . سمٛمٕمٜمك أشمقا اًمٞمََٛم
ـَ  :ٟمحق ،﴾ اًمٓمٚم٥م2  . ـمٚم٧ٌُم ُمٜمف ىمْم٤مء اًمديـ :أي ،شم٘م٤موٞمُتُف اًمدي
و :أي ،يم٠مهنؿ شم٘م٤مًمُّقه٤م :يمام ذم احلدي٨م ،﴾ اًمٕمدّ 3  . ه٤م ىمٚمٞمالً قمدُّ
 . شمث٤مءَب وشمقاَٟمك :ٟمحق ،﴾ آسمتداء4
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وم٢من مل شمٌُٙمقا ش »ٓمَت٤َمروقا ومَتٛمروقا» :مت٤موَت وشمٖم٤موَمؾ: وذم إصمر :ٟمحق ،﴾ اًمتٙمٚمُّػ5

 شومت٤ٌميَمقا

وهق اخلٞم٤مٟم٦م  ،شمٜم٤مسوا قمٚمٞمف ذم َوًْمسٍ  :أي ،شمقاًَمس اًم٘مقُم قمٚمٞمف :ٟمحق ،﴾ اًمتٜم٤مُسُ 6

 . واخلديٕم٦م
اًمقاطمُد سمٕمد أظمرِ ُ دظمٚمقا  :أي ،شمقارد اًم٘مقُم إمم اعمًجد :ٟمحق ،﴾ اًمتٜم٤مُوُب واًمتدري٩م7

 شمزاَيَد ُم٤مُء اًمٜمٞمؾ: زاد ؿمٞمًئ٤م ومِمٞمًئ٤م .. اعمًجدَ 

ُف ومت٤ٌمقمدَ  :ٟمحق ،﴾ ُمٓم٤مَوقم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م8  . واًمٞمُتُف ومتقامَم  ،سم٤مقمدشمُّ
ا ،وقمال ،شمٕم٤ممَم  :ٟمحق ،﴾ ُمقاوم٘م٦م اعمجرد ذم اعمٕمٜمك9  ،ضَمقاًزا ،وضم٤مز ،دم٤موز .ارشمٗمع :قُمُٚمقًّ

اهُ  :سمٛمٕمٜمك ،جم٤مًزا اعمٙم٤مَن وسم٤معمٙم٤منو اَوَل ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ، ؾم٤مر ومٞمف وشمريمُف ظمٚمٗمُف وشمٕمدَّ ٍَ َذخَ
٥ُُؽ   ُٓ ٢َۡي٣ُ٫ِ ٱ١ۡ  ،أظمذ ذات اًمٞمٛملم . شمٞم٤مُمـ وأيٛمـ:ٟمحق ،وُمقاوم٘م٦م اإلومٕم٤مل ينٙ: طإله.  ﴾َْ

 . ا اًم٘مت٤مل وًمِزُمقهوافمٌق :شمالظَّ اًم٘مقُم ذم احلرب وٓفمُّقا ُُمالفَم٦ًَّم وًمَِٔم٤مفًم٤م :ٟمحق ،واعمٗم٤مقمٚم٦م
 ،وصم٥م يمؾ ُمٜمٝمؿ إمم إظمر :شمقاصم٥م اًم٘مقمُ  :ٟمحق ،﴾ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واعمٗمٕمقًمٞم٦م10

ْ ةَۡح٣ۡ٫ُ٨َ  ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم شمٔم٤مَءَب  :ٟمحق ،وىمد ي٠ميت ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م وم٘مط ﴾َِلَتََفآَءل٬ُا

ج أطمُدمه٤م أُمرأةً  :أي ،اًمرضمالن ج أظمر أظمَتٝم٤م ،شمزوَّ همٚم٥م ظمقاص هذا اًم٤ٌمب وهذه أ.  وشمزوَّ

٬َىَٰ  ﴿ وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ٜۡ ِ َوٱِلذ  ٱ١ِۡبّ
ْ لََعَ اَو٬ُ٧ا َٓ ١َۡقَِٰبۖٓ ﴿ ﴾َت

َ
ْ ةِٱأۡل ْ ََل ﴿ ﴾َوََل َت٨َاةَُؾوا ََك٬ُ٧ا

٬ُ٢هُ   َٓ ؽ  َذ
َٟ ٨ ُّ٦ ٤ َْ  ٓ يٜمٝمك سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م.: أي ﴾يَت٨ََاَ٪٬َۡن 



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

 دزٖبإلتينض٠مٛ ٔ  — 91— 

 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

ٌِّ٘مٝم٤م قمغم ُم٤مدة  -1 ؾ واًمتٗم٤مقمؾ؟ ـم  ش.اًمٓمقل»وش اجلرع»ُم٤م هل قمالُم٤مت اًمتٗمٕمُّ

قا»وش شمٌٞمَّٜمُقا»يمؿ ظم٤مص٦م ًمٚمتٗمٕمؾ؟ وأيُّ ظم٤مص٦م شمقضمد ذم  -2 ًُ ًَّ ُدو»وش حت  ؟شاهتجَّ

حٝم٤م ُمع إُمثٚم٦م. -3  ُم٤م ُمٕمٜمك اًمتٙمٚمػ واًمتٚمٓمُِّػ وآسمتداء؟ ووِّ

يمؿ سم٤مسًم٤م ًمٚمثالصمل اعمزيد سمدون مهزة وصؾ وُم٤م هل؟ ويمٞمػ شمٙمقن هـل ُمــ طمٞمـ٨م  -4

 اًمٚمزوم واًمتٕمدي٦م؟

ؾ واًمتٗم٤مقُمؾ وعم٤مذا؟ اذح اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمتٗمّمٞمؾ. -5 َل اًمتٗمٕمُّ  ُمتك شمدظُمؾ مهزُة اًمقصِؾ أوَّ

ٌُٝم٤م؟  -6  وُم٤مذا ُيٗمٕمؾ سم٤مًمت٤مئلم إذا اضمتٛمٕمت٤م ذم سمدايتف؟يمؿ ظم٤مص٦م ًمٚمتٗم٤مقمؾ وُم٤م هق أهمٚم
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل أّوَل ُخ٦ًم أومٕم٤مل ومٞمام ي٠ميت -1 ؾ، وآظمر ُخًـ٦م أومٕمـ٤مل إمم اًمتٗم٤مقمـؾ ُمـع  طمقِّ إمم اًمتٗمٕمُّ

 -اعمح٤مومٔم٦م قمغم صٞمٖمٝم٤م، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدٍة ُمـ قمٜمدك:

 ﴿ ٓ دۡ  ٤َا
َ
ا ٣٫َُخ٨ۡ  َِنَٰ أ ْ  ٤ذ ٬ُٓنَ  ََك٬ُ٧ا ٨ِيّٗ  ََكنَ  َو٦٤َ﴿، ﴾ُح٥َخذ ٓۡ حَفۡ ٢َ٘ۡ  إَ ٗۡ  خَ ٢َٓذ٣٫ُۡ ﴿، ﴾ِٙ َ١ 
 ۡٓ ٓ َح ٢َُت٬ٓ ٱ إَِذا ؽ٬َُِ٘ج٫َا َٜ ٧ ْ ٪ۡ  إَِِلٰٓ  ا

َ
خۡ  َ٘إِنۡ ﴿، ﴾٣٫ِِ٢ۡ أ

ُ
ْ أ ٬ا ْ  ٫َا٨٤ِۡ  ٍُ َٝ يَُجَٰ  ََ٘ل ﴿، ﴾رَُى٬ا  ؾُِخ٨ذ

 ٱ ِِف 
َ
 ٱ ِِف  ُ٪٣ۡ وََكاوِرۡ ﴿، ﴾ؽِ  مۡ أۡل

َ
ِ  رَُءونَ َوَيػۡ ﴿، ﴾ؽِۖٓ مۡ أۡل ّحَِئثَ ٱ َف٨َثِۡلَۡ ٱة  .﴾لفذ

ل إومٕم٤مَل ومٞمام ي٠ميت إمم اًمٜمٝمل، وقملمِّ أسمقاهب٤م وُم٤مدهت٤م، صمـؿ اؾمـتخدُمٝم٤م ذم مجـؾ  -2 طمقِّ

 -ُمٗمٞمدة:

ْ  َوََل ﴿  ِ  َت٨َاةَُؾوا  ٱة
َ
ْ حََجَٰ  َوََل ﴿ ﴾ِبۖٓ َقَٰ ١ۡ أۡل ٬ا ُْ ُؼ ىمٚمقسُمٙمؿ، ومٚمام ﴾َؾ ، ومتٗمّرىُمقا وشَمَتَِم٘مَّ

٠َ  َذ٦٥َ﴿شَمراءت اًمِٗمَئت٤من شمقاردوا إمم اعمًجد،  َٓشذ ٢َيۡ  ٣َ إِثۡ  ََ٘لٓ  ٤َۡيِ ي٬َۡ  ِِف  َت  َو٦٤َ ٩ِ َْ
ؽَ  عذ
َ
٢َيۡ  ٣َ إِثۡ  ََ٘لٓ  حَأ ؽُ  ل٥ََا َشاَرةِ ۡۡلِ ٱ ٦٤َِ  ِإَونذ ﴿، ﴾٩ِۖٓ َْ شذ َٙ  ٱ ٩ُ ٨٤ِۡ  َحَخ

َ
 .﴾ُؽ  َهَٰ ٧ۡ أۡل

طمٚمِّؾ اًمٙمٚمامِت اًمت٤مًمٞم٦َم سمذيمر صمامٟمٞم٦م أؿمٞم٤مء طمقَل٤م: ا ًمّمٞمٖم٦م واًمٌح٨ُم واًم٤ٌمُب واعمّمدر  -3

واعمٕمٜمك واحلروف ا جلقهري٦ُم واعمٞمزان اًمٍمذمُّ وشمٕمٞملم ىمًؿ ُمـ إىم٤ًمم اًمًٌٕم٦م ُمـ 

اًمّمحٞمح واعمٝمٛمقز واعمث٤مل وإضمقف واًمٜم٤مىمص واًمٚمٗمٞمػ واعمْم٤مقمػ، صمؿ 

 ؾمتخدُمٝم٤م ذم مُجؾ ُمٗمٞمدة:ا

ىمقا، شَمدايٜمُْتؿ، شم٤ٌميْٕمٜم٤َم، شم٤ًمَءًمقن، َيَتح٤ميَمُٛمقن.  ُدوا، يؽماضَمٕم٤مِن، شمَّمدَّ ُأ، شَمَزوَّ  ٟمَتؼَمَّ
 

F F F 
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 ـ الزباعٕ اجملزد 6
ٌَْٕمَثَرةُ  :ٟمحق ،قمالُمُتُف يمقن احلروف إصٚمٞم٦م أرسمٕم٦مً  ،وذًمؽ وَمْٕمَٚمَٚم٦مٌ  ،وًمُف سم٤مب واطمد  . اًم

ٌَْٕمثَرُ  ،وسُمْٕمثِرَ  ،ومٝمق ُُمٌَْٕمثِرٌ  ،سَمْٕمَثَرةً  ،ٌَْٕمثِرُ يُ  ،سَمْٕمَثرَ  :شمٍميٗمف ٌَْٕمثَرٌ  ،سَمْٕمَثَرةً  ،ُي إُمر  ،ومٝمق ُُم

ٌَْٕمَثرٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمٌَْٕمثِرْ  :واًمٜمَّْٝمُل قمٜمف ،سَمْٕمثِرْ  :ُمٜمف  . ُُم
هذا وُيراقمك ذم هذا اًم٤ٌمب  ،ظِمْرسَم٤مٌق وِدهْمَٗم٤مٌق  :ٟمحق ،وي٠ميت اعمّمدر قمغم زٟم٦م ِزًْمَزال أيًْم٤م

 :وهل يمام يكم ،ء ُمـ صمالصم٦م قمنم ُمٕمٜمًكر

 . دقم٤مُه ًمٞمنمب سم٘مقًمف ؾم٠مؾم٠م :أي ،ؾم٠مؾم٠م سم٤محلامر :ٟمحق ،﴾ اًمدقم٤مء سم٤معم٤مدة اعمِمتؼ ُمٜمٝم٤م1
 . صٌٖمُف سمُحٛمرٍة أو ُصٗمرةٍ  :َزسْمَرَق اًمثقَب  :ٟمحق ،﴾ اًمّمٌغ2
وهق اًمقسمر اًمذي يٕمٚمق  ،زأسمر اًمثقُب سمٛمٕمٜمَك ص٤مر ًمُف زْئؼِمٌ  :ٟمحق ،﴾ اًمّمػمورة3

 . اعمٜمًقضم٤مت
 ،فمٝمرت ومٞمٝم٤م اخلراٟمؼ أو يمثرت :أي ،ظَمْرَٟمَ٘م٧ِم إرُض  :ٟمحق ،﴾ اًمٔمٝمقر واًمٙمثرة4

 . وهل مجع اخِلرٟمؼ وهق إرٟم٥م
شَمفُ  :ٟمحق ،﴾ اًمٕمالج5  . قم٤مجلَُف سم٤مًمٙمؼمي٧م :أي ،يَمؼْمَ
َٛمَؾ  :ٟمحق ،وهق أهمٚم٥م ظمقاص هذا اًم٤ٌمب ،﴾ اًم٘مٍم ذم اًمٙمالم6 ًْ  :ىم٤مل :أي ،سَم

ِ ٱلؽذِنَٰمۡح ٱل﴿ وهل ُمٜمحقشم٦ٌم ُمـ  ،أهن٤مُه وومرغ ُمٜمف :سمٛمٕمٜمَك ،ووَمْذًَمَؽ احل٤ًمَب  ﴾ؽذِضي٣ِ ِمۡسِب ٱَّللذ

 . إذا أمجؾ طِم٤ًمسمفُ  ،ومذًمؽ يمذا ويمذا :ىمقًمف
ٜمَْدَل )اجلقرب( ًمٞمّمٞمد اًمقطمش :ؾَمٜمَْدَل اًمرضُمؾ :ٟمحق ،﴾ اًمُٚمٌس7 ًَ  . ًمٌَِس اًم
وهذا .  اَٟمفُ ضمٕمؾ ًمُف ومِْٝمِرؾًم٤م ويمت٥م قمٜمق :أي ،ومٝمرَس اًمٙمت٤مَب وقَمٜمَْقَٟمف :ٟمحق ،﴾ آسمتداء8

سَمٚم٦م ،وذًمؽ ُمـ ـمريؼ آصٓمٜم٤مع ُمـ ضم٤مُمد ،يمثػم ذم هذا اًم٤ٌمب  . ٟمحق: اًمَٙمْٝمَرسَم٦م واًمتٚمٗمٜم٦م واًمَنْ
 . وهق سمٞمع اًمٕمٓمقر وإدوي٦م ،اطمؽمف اًمّمٞمدًم٦مَ  :صٞمدل اًمرضمؾ :ٟمحق ،﴾ آطمؽماف9
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ـ ًمف وهق رئٞمس اًم٘مقم أو ُم ،اَتذوه ِدْهَ٘م٤مًٟم٤م :أي ،َدْهَ٘مٜمَُف اًم٘مقمُ  :ٟمحق ،﴾ آَت٤مذ10

 . ُم٤مل وقم٘م٤مرٌ 
ُتَٝم٤م سُمْرىَمًٕم٤م :أي ،سَمْرىَمْٕمتَُٝم٤م :ٟمحق ،﴾ اإلًم٤ٌمس11 ًْ ٌَ  . أًْم
 . ضمٕمٚمُف يم٤مًم٘مٜمٓمرة :وىمٜمٓمر اًمٌٜم٤مءَ  ،ضمٕمٚمُف قمنميـ :قَمنمَٟمفُ  :ٟمحق ،﴾ اًمتحقيؾ12
ُْؿ ووـم  سمالَدهؿ :َدظمدَخ اعمٚمُؽ اًم٘مقمَ  :ٟمحق ،﴾ اعم٤ٌمًمٖم٦م13 ظَمُٝمْؿ وأذلَّ  . دوَّ

ى َؾ  :ًَمْٕمَٛمَظ اًمّمٌِلُّ  :ٟمحق ،وىمد ُرِوَي صحٞمًح٤م ،وهذا اًم٤ٌمب يٚمزم ويتٕمدَّ َه وشمٓمٗمَّ  ،َذِ

هَمٞمَْدَق  :ٟمحق ،وُمٕمتالًّ  ،يَمثَُر وشمرايَمؿَ  :يَمْروَم٠َم اًمَِمْٕمرُ  :ٟمحق ،وُمٝمٛمقًزا ،اسمتٚمٕمفُ  :وىَمْٚمَزَم اًمٌمءَ 

 ،وُُمْم٤مقمًٗم٤م ،اؾمتخٚمّمٝم٤م وأزال قمٜمٝم٤م اًمٖمٛمقض واًمٗمْمقَل  :وسَمْٚمَقَر اعم٠ًمًم٦مَ  ،يمُثر ًمٕم٤مسُمفُ  :اًمرضُمؾ

٧ْم سم٥ًٌم اًمؼمد :ىمٗم٘مٗم٧ِم إؾمٜم٤منُ  :ٟمحق  . ىمٚمٌُف وسقمفُ  :ويمٌٙم٥م ومالًٟم٤م ،اصٓمٙمَّ
 

 

 

 الزباعٕ املشٓد فُٔ -7
 :وًمألول سم٤مٌب واطمد ،( ُمع مهزة اًمقصؾ2) ،( سمدون مهزة اًمقصؾ1) :وهق قمغم ىمًٛملم

 . اًمَتَٚمْٕمُثؿُ  :ٟمحق ،سمزي٤مدة اًمت٤مء ىمٌؾ إرسمٕم٦م إصٚمٞم٦م :وهق اًمَتَٗمْٕمُٚمُؾ 
 :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،شَمَٚمْٕمَثؿْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَتَٚمْٕمثِؿٌ  ،شَمَٚمْٕمُثاًم  ،َيَتَٚمْٕمَثؿُ  ،شَمَٚمْٕمَثؿَ  :شمٍميٗمف

 . ُُمَتَٚمْٕمَثؿٌ  :واًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمَٚمْٕمَثؿْ 
 . واًمَتجْٝمُْمؿ ،واًمتٛمرأُي  ،اًمتٛمٖمثرُ  :ٟمحق ،وآسمتداء وآىمتْم٤مب هم٤مًم٥ٌم ذم هذا اًم٤ٌمب

يْمُتُف وَدوَمْٕمُتُف وم٤مٟمدومع ُمٜمحدًرا :أي ،َدطْمَرضْمُتُف ومَتَدطْمَرَج  :ٟمحق ،ويٓم٤موع وَمْٕمَٚمَؾ  ومٝمذا اًم٤ٌمب  ،طَمرَّ

 ،َدْرَوَش وشَمَدْرَوَش سمٛمٕمٜمك قمِٛمؾ قمَٛمؾ اًمزاهد اجلّقال :ٟمحق ،وىمد يقاوم٘مف ذم اعمٕمٜمك ،ٓزمٌ 

ى أطمٞم٤مًٟم٤م  . سمٛمٕمٜمك ريم٧ٌُم ؾمٜم٤مَُمُف وقَمَٚمْقشُمفُ  ،شَمَ٘مْٛمَ٘مْٛم٧ُم اًمٌٕمػمَ  :ٟمحق ،ويتٕمدَّ
 :وًمٚمرسم٤مقمل اعمزيد ُمع مهزة اًمقصؾ سم٤مسم٤من

ـْمِٛمْئٜم٤َمنُ  :ٟمحق ،سمتِمديد اًمالم اًمث٤مٟمٞم٦م ،ٕول آومِٕمالَّلا ِٓ  . ا
ُـّ  ،اـِْمَٛم٠منَّ  :شمٍميٗمفُ  ٌـّ  ،اـِْمِٛمْئٜم٤َمًٟم٤م ،َيْٓمَٛمِئ َـّ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمْٓمَٛمِئ ِـّ  ،اـِْمَٛمِئ  ،اـِْمَٛمِئ



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

 السمإل ٘ ا صٖد فْٗ — 95— 

ـْ  َـّ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،اـِْمَٛم٠ْمٟمِ ِـّ  ،ٓشَمْٓمَٛمِئ ـْ  ،ٓشَمْٓمَٛمِئ ٌـّ ُُمْٓمٛمَ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓ شَمْٓمَٛم٠مٟمِ  . َئ
ْئٌِْٞم٦ٌٌَم وؿُمٛم٠مِزْيَزةٌ  :ٟمحق ،وي٠ميت ُمّمدر هذا اًم٤ٌمب قمغم وزن ـُمامٟمِْٞمٜم٦ٍَم أيًْم٤م  . ُذَ

 :وظمقاصف أرسمع

ِي٦َ ََل يُۡؤ٬٨ُ٤َِن ﴿ :ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ،﴾ آسمتداء وآىمتْم٤مب1 زذۡت ٬ُ٢ُُٛب ٱَّلذ
َ
ٱۡك٥َأ

لَ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم . و٤مىم٧م صدورهؿ وَٟمَٗمرْت  :أي ﴾ةِٱٓأۡلِعَؽةِۖٓ  ٜۡ ِي٦َ ََيَۡل٬َۡن َت ِٓؽُّ ٩ُۡ٨٤ِ ُس٬ُ٢ُد ٱَّلذ
اٟمحؾَّ ؿَمْٞمئ٤ًم  :واوَٛمَحؾَّ إُمر ،ـم٤مل واُمتدَّ  :واؾمٌٙمرَّ اًمٌمءُ  ،شمرشمٕمد وشمرشمٕمش :أي ﴾َربذ٣٫ُۡ 

امديرُ ِ ،. و اؾمٛمدرَّ سَمٍُمه وَمَِمٞمًئ٤م طمتَّك شمالؿَمك ًَ هق ُم٤م ُيؽمائك  ،مجع ؾُمٛمدورٍ  ،أي: يم٤مٟم٧م سمف اًم

 . ًمٚمٜم٤مفمر يم٠مٟمف اًمذسم٤مب اًمٓم٤مئر
هُ  :اىمٛمَٓمرَّ اًمٞمقمُ  :ٟمحق ،﴾ اعم٤ٌمًمٖم٦م2  . يمَٚمح:ازَُمَٝمرَّ اًمقضمفُ  ،وارَُمَٕمؾَّ اًمدُمعُ  ،اؿمتدَّ ذُّ

ـُ  . اؿمتدَّ سمردهُ  :وازُمٝمرَّ اًمٞمقمُ  ٌَ  . اؿمتد :اِْصَٛم٠ملَّ اًمرضُمؾ ،اؿمتدت ْحقوُتفُ  :اِْصَٛمَ٘مرَّ اًمٚم
ده3 َـّ  :ٟمحق ،﴾ ُمٓم٤موقَم٦ُم جمرَّ َرسَمْثُتُف  :ٟمحق ،اًمثالصملَّ أيًْم٤م ويٓم٤موع اعمجردَ  ،ـَمْٛم٠َمْٟمُتُف وَم٤مـْمَٛمَئ

ُتُف وم٤مطمتٌس :وَم٤مرسَم٠مثَّ  ًْ ٌَ  . طَم
ٞم٠ََّم  :سَمْرَأَل اًمديُؽ واسْمَرالَّ  :ٟمحق ،﴾ ُمقاوم٘م٦م اعمجرد ذم اعمٕمٜمك4 ٟمٗمش ِرْيَش قمٜم٘مف وهَتَ

 . ًمٚم٘مت٤مل
سْمِرْٟمَِم٤مُق  :ٟمحق ،سمزي٤مدة اًمٜمقن سمٕمد اًمٕملم :الجاىٕ االِفٔعِياَلُل ِٓ  ،اسِْمَرْٟمَِمَؼ  :شمٍميٗمف ،ا

ْٟمِِمُؼ يَ  ْٟمِِمٌؼ  ،اسِْمِرْٟمَِم٤مىًم٤م ،ؼْمَ ْٟمِِمْؼ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،اسِْمَرْٟمِِمْؼ  :إُمرُمٜمف ،ومٝمق ُُمؼْمَ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمؼْمَ

ْٟمَِمٌؼ   . ُُمؼْمَ
سمٛمٕمٜمك مجٕمتٝم٤م  ،ٟمحق: طَمْرمَج٧ُْم اًمدوابَّ وم٤مطْمرٟمَجَٛم٧ْم  ،وهذا اًم٤ٌمب يٓم٤موع ومٕمٚمؾ

سمٛمٕمٜمك ومرَّ ُمٜمف وٟمٙمص.  ،ٟمحق: ضمرُمز قمـ اجلقاب واضمرُّمز ،ويقاوم٘مف ذم اعمٕمٜمك ،وم٤مضمتٛمٕم٧م

ويٗمٞمد اعم٤ٌمًمٖم٦م ٟمحق: اؾْمَٚمٜمَْٓمَح سمٛمٕمٜمك  ،ٟمحق اظمرٟمٛمص اًمرضمؾ: ذلَّ وظمْمع ،ويٌتدئ أيْم٤م

ٟمحق: اىمٕمٜمٌك أي: ووع يديف قمغم  ،اٟمًٌط ومرطًم٤م. ويمثػًما ُم٤م يدلُّ قمغم ُمٕمٜمك اًمتٝمٞم١ُّم وآؾمتٕمداد

 إرض ورومع قمجزيف يتٝمٞم٠م ًمٚم٘مٞم٤مم. 
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  يةأسئلٌة شفو

 

 

ومف ُمـ ُم٤مدة  -1 َٛمَٚم٦م»ُم٤م هق اًمرسم٤مقمل اعمجرد ويمؿ سم٤مسًم٤م ًمف؟ سِّ ًْ ٌَ  ش.احلقىمٚم٦م»وش اًم

 ًم٘مًٛمف إول؟ يمؿ ىمًاًم ًمٚمرسم٤مقمل اعمزيد ومٞمف؟ ويمؿ سم٤مسًم٤م -2

يمؿ سم٤مسًم٤م ًمٚمرسم٤مقمل اعمزيد ُمع مهزة وصؾ؟ اهد اًمتٍميٗم٤مت ىمّمػًما وـمقياًل ُمـ  -3

زُمٝمرار وآوٛمحالل وآؿمٛمْئزاز وآطمرْٟمج٤مم. ِٓ  ُمّم٤مدر ا

حف ُمع إُمثٚم٦م. -4  ُم٤م هق هم٤مًم٥م ظمقاص اًمٗمٕمٚمٚم٦م؟ ووِّ

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ف اعمّم٤مدَر اًمت٤مًمٞم٦م إمم اعم٤ميض اعمجٝمقل واعمْم٤مرع اعمٕمروف واعمجٝمقل وإُمـر  -1 سِّ

واًمٜمٝمل واؾمٛمل اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل صمؿ اؾمتخدم هذه اًمّمٞمغ ذم مجؾ ُمٗمٞمـدة سمٕمـد أن 

 -سمقاهَب٤م:شمٕملّمَ أ

٤ٌَمُب، اًمتََّزًْمُزُل.  ْئ ْذِ
ِٓ ٦ٌَُم، اًمَتَٚمْٕمُثُؿ، اًمَزظمروَم٦ُم، ا ٌَْٙم  آوْمِرٟم٘م٤مُع، اًمّتَدْهُقُر، اًمَٙم

ل إومٕم٤مَل ذم إُمث٤مل اًمت٤مًمٞم٦م إمم صٞمغ إُمر وقَملمِّ ٟمققمٝم٤م ُمـ اًمّمحٞمح واعمٕمتؾ  -2 طمقِّ

 -ذًمؽ، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة: واعمْم٤مقمػ وُم٤م إمم

َـّ  طمٞمٜمام شَمَ٘مْٛمَ٘مؿَ   ـَ سَمٜمـ٤مهِت إوٓد َدطْمَرضْمُتٝمؿ، ٓ شُمَزظْمِروُمقا اعم٤ًمضمَد، اعم١مُمٜم٤مت ُيـؼَمىِمْٕم

ََ٘ل ﴿ـم٤مقم٦ًم هلل، 
َ
ٓۡ  أ ٓۡ  إَِذا ٣َ٢ُ َح ُت٬رِ ١ۡ ٱ ِِف  ٤َا ِثَ ُب ، ٟم٤مُر ضمٝمٜمَّؿ شَمْزَُمِٝمرُّ ُمٜمٝمـ٤م اًمقضمـقُه، ﴾ُٜ

 وشَمْ٘مِمِٕمرُّ ُمٜمٝم٤م اجلٚمقد.

٤م ُمـ سم٤مب اًمتٗمٕمُٚمؾ، وصمالصًم٤م ُمــ سمـ٤مب ه٤مِت صمالَث صٞمِغ اًمٜمٝمل ُمـ سم٤مب اًمَٗمْٕمَٚمٚم٦م، وصمالصمً  -3

ل، وصمالث صٞمغ اًمٜمٝمل ُمـ سم٤مب آومٕمٜمالل، واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة.  آومٕمالَّ

F F F 
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 ـ اإلحلام ّامللَحكات مً األفعال  8
طمتك  ،اإلحل٤مق هق زي٤مدُة طمرٍف ومّم٤مقِمًدا قمغم احلروف إصٚمٞم٦م ذم اًمٗمٕمؾ أو آؾمؿ

ٚمٛم٦ٍم أظمرى ذم قمدد احلروف وهٞمئتٝم٤م احل٤مصٚم٦م ُمـ احلريم٤مت شمٙمقَن اًمٙمٚمٛم٦ُم اعمزيد ومٞمٝم٤م ُمثَؾ يم

سمزي٤مدة ال٤مء قمغم احلروف اًمثالصم٦م  ،ُمٞمزاٟمف َهْٗمَٕمَؾ  ،يمثَّر اًمٚم٘مٛم٦م :َهْٚمَ٘مؿَ  :ٟمحق ،واًمًٙمٜم٤مت

يمذًمؽ  ،وهق رسم٤مقملٌّ جمرد ،طمتك ص٤مرت قمغم ُم٘مٞم٤مس سمٕمثر ،إصٚمٞم٦م وهل اًمالم واًم٘م٤مف واعمٞمؿ

َيَؼ  ٛمقموهق دو ،اًمؽمي٤مق : غِسمأي ،شَمؽَمْ ًُ  ،سمزي٤مدة طمروملم اًمت٤مء واًمٞم٤مء ،ُمٞمزاٟمف شَمَٗمْٕمَٞمَؾ  ،اء ًمٚم

 . وذًمؽ رسم٤مقمل ُمزيد ومٞمف ،طمتك ص٤مرت قمغم ُمث٤مل متٚمَٛمَؾ 
سمؾ اعم٘مّمقد هب٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌُم اًمٚمٗمٔمٞم٦م أو إىم٤مُم٦م  ،وُٓي٘مّمد هبذه اًمزي٤مدِة ُمٕمٜمًك ضمديٌد ذم اًمٖم٤مًم٥م

وُيٕملم اعمتٙمٚمَؿ ذم  ،ًمٚمٖم٦مومّمٜم٤مقم٦م اإلحل٤مق ٟمقٌع ُمـ اًمتقؾمٞمع ذم ا ،وزن اًمِمٕمر أو شمقازن اًمًجع

واًمٜم٤مصمَر ذم ُمراقم٤مة  ،وي٤ًمقمد اًمِم٤مقمَر ذم ىمرض اًمِمٕمر ،اًمتٕمٌػم قمـ ُمٕمٜمًك واطمد سمٙمٚمامت ُمتٜمققم٦م

وُمع ذًمؽ يمٚمِِّف شم٠ميت هذه اًمزي٤مدة أطمٞم٤مًٟم٤م  ،وًمذًمؽ مل يقضمد رء ُمٜمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،اًمًجع

وم٢من  ،قَمْثػَمَ وطَمْقىَمَؾ  :ٟمحق ،ولسمٛمٕمٜمك ضمديٍد مل يقضمد ىمٌؾ اإلحل٤مق ُمع سم٘م٤مء رائح٦ٍم ُمـ اعمٕمٜمك إ

 :أي ،قَمَثر قمغم اًمنِّ  ،َزلَّ  :أيش قَمَثرَ »وىمٌؾ اإلحل٤مق  ،أصم٤مر اًمِٕمْثػَمَ واًمٖم٤ٌمرَ  :ُمٕمٜمك قَمْثػَمَ اًمٌٕمػمُ 

أص٤مسمُف وضمع ذم سمٓمٜمِف ُمـ  :أي ،وطَمِ٘مَٚم٧ِم اًمٗمرُس  ،ُمِمك وم٠مقمٞم٤م ووُٕمَػ  :وطَمْقىَمَؾ ُمٕمٜم٤مهُ  ،اـمََّٚمعَ 

 . أيمؾ اًمؽماب
أن اًمزي٤مدة ذم اإلحل٤مق يٙمٗمٞمٝم٤م أن يدل اعمٚمحُؼ قمغم ُمٕمٜمك اعمجرد ُمٓم٤مسم٘م٦ًم أو  ومٕمٚمؿ ِم٤م ذيمرٟم٤م

ٜم٤ًم أو اًمتزاًُم٤م ـُ ُمثاًل يدل قمغم اًمًٙمقن اًمتزاًُم٤م ،شمْمٛمُّ ُٙم ًْ ٕن اعمًٙملم ٓيتحرك يمام  ،وم٤مًمتَٛم

ـَ  :وذم اًم٘م٤مُمقس ،يتحرك اًمٖمٜملُّ طمٞم٨م ؿم٤مء وُمتك ؿم٤مء ويمٞمػ ؿم٤مء ص٤مر  :اي ،ؾمٙمـ وشمًٙمَّ

أن اًمزي٤مدة »ومام ُيِمؽمط ذم اإلحل٤مق ُمـ  . اًمتٛمًٙمـ قمغم ُمٕمٜمك اعمجرد ُمٓم٤مسم٘م٦مً وم٢مذن يدل  ،ُمًٙمٞمٜم٤ًم

ًمٖمٌق ش سمؾ َي٥م أن شمٙمقن ذم أصمٜم٤مء احلروف إصٚمٞم٦م أو ذم أظمره٤م ،ومٞمف ٓ شمٙمقن ىمٌؾ وم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م

 . ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ
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٤م إول ،ىمٞم٤مدٌّ وؾمامقملٌّ  :واإلحل٤مق ٟمققم٤من ومٝمق ُم٤م يٙمقن سمتْمٕمٞمػ ٓم اًمٙمٚمٛم٦م  :أُمَّ

َس. واًمث٤مّن: ُم٤م ٓ يٙمقن يمذًمؽ ،٤موشمٙمريره ًَ ٥ٌََم واىْمَٕمٜمْ سمزي٤مدة اًمٞم٤مء سمٕمد  :سَمْٞمَٓمرَ  :ٟمحق ،ٟمحق: ضَمْٚم

 . سمزي٤مدة إًمػ سمٕمد اًمالم ،ؿمجٌر صمٛمره يم٤مًمٕمٜم٤َّمب :وأْرـَمك ،اًمٗم٤مء
يمٞمال يٗمقَت هبام  ،وإن يم٤من يًتح٘مٝمام ،وطمٙمؿ اعمٚمحؼ أن َٓيرَي قمٚمٞمف إدهم٤مٌم وٓ إقمالل

 ،ُمًتحؼ ًمإلدهم٤ممش اىْمَٕمٜمَْددَ »و ش ؿَمْٛمَٚمَؾ »ومٛمثؾ  ،حل٤مق أيًْم٤موهذا ُمـ قمالُم٤مت اإل ،اًمقزنُ 

َيػ»وُمثؾ  ،ٓضمتامع طمروملم ومٞمٝمام ُمـ ضمٜمس واطمد ُمًتحؼ ًمإلقمالل سم٘مٚم٥م ش ضَمْٝمَقرَ »وش َذْ

 . وُمع ذًمؽ ٓ إدهم٤مم وٓ إقمالل ،اًمٞم٤مء واًمقاو أًمًٗم٤م
 :واعمٚمح٘م٤مت ُمـ إومٕم٤مل قمغم ىمًٛملم

 . اعمٚمحؼ سم٤مًمرسم٤مقمل اعمجرد ( اًمثالصمل1)
 . ( اًمثالصمل اعمٚمحؼ سم٤مًمرسم٤مقمل اعمزيد ومٞمف2)

وم٤مًمٖمرض ُمٜمف زي٤مدة طمرف واطمٍد قمغم سمِٜمْٞم٦َِم اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل طمتَّك ُيقاِزَن اًمرسم٤مقملَّ  :أُم٤م إول

وىمد ذيمر قمٚمامء اًمٍمف ؾمت٤ًّم ،ذم قمدد احلروف وشمرشمٞم٥م احلريم٤مت واًمًٙمقنش وَمْٕمَٚمَؾ »اعمجرد 

ومزيَد ُمٕمٝم٤م  ،ف اجلقهري٦م ذم مجٞمٕمٝم٤م صمالصم٦مٌ واحلرو ،وقمنميـ وزًٟم٤م ُمٚمحً٘م٤م سم٤مًمرسم٤مقمل اعمجرد

 :وهل ومٞمام يكم ،ومٜم٘متٍُم ُمٜمٝم٤م قمغَم صمامٟمٞم٦م ُمٕمرووم٦م ،طمرٌف 

٦ٌَمً  ،اًمَٗمْٕمَٚمَٚم٦مُ  (1) ٌَ ٥ٌََم ضَمْٚم وؿَمْٛمَٚمَؾ  ،وهق اًمثقب اًمقاؾمع ،أي: أًمًٌُف اجِلْٚم٤ٌمَب  ،ٟمحق: ضَمْٚم

 . سمٛمٕمٜمَك ًم٘مط ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمثٛمر ،اًمِمجرةَ 

ٌََس اًم٘مٚمٜمًقةَ  ،ك سمٛمٕمٜمَك اؾِْمَتْٚمَ٘مك قمغَم فمٝمِرهِ ُمثؾ: ؾَمْٚم٘مَ  ،اًمَٗمْٕماَلةُ ( 2) ك سمٛمٕمٜمَك َأًْم ًَ  ،وىَمْٚم

وإٟمام ضمَرى اإلقمالل ذم هذا اعمٚمحؼ ُمع أن اإلحل٤مق ُمـ ُمقاٟمع اإلقمالل: ٕن ُمقىمَع اإلقمالل هٜم٤م 

 . وٓيٗمقت اًمقزن سم٤مًمقىمػ قمغَم آظمر اًمٙمٚمٛم٦م سم٤مًمًٙمقن ،آظمر اًمٙمٚمٛم٦م

َٟمَ٘م٧ِم اًمُدوْ  :ٟمحق ،( اًمَٗمْٕمٜمََٚم٦مُ 3) َٟمَ٘م٦مِ  :أي ،َدةُ َذْ َٝم٤م سم٤مًمنَمْ ًَ وهل اًمٌٞمقت  ،أطم٤مـم٧م َٟمْٗم

ٚمََّج٦مُ  ،اًمتل يٜمًجٝم٤م دوُد اًمَ٘مزِّ ًمٜمٗمًفِ  ٩ُم  :واجلٛمع ،وهل اًْمَٗمْٞمَٚمَج٦ُم واًمّمُّ وىَمْٚمٜمََس  ،وَمٞم٤مًم٩ُِم وُصٚمَّ

َقةَ  :اًمّمٌلُّ  ًُ  . ًَمٌَِس اًْمَ٘مَٚمٜمْ
ةٍ  :وَدْهَقَر اًمٌمءَ  ،ضَمْٝمَقَر سمٛمٕمٜمك رومع َصْقشَمفُ  :ُمثؾ ،( اًمَٗمْٕمَقًَم٦مُ 4) وضَمْٚمَقَز  ،مجٕمُف ورُم٤مُه ذم ُهقَّ
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ـمِلُّ   . أهع ذم ُمِمٞمف :وَرْهقك اًمرضمُؾ  ،أهع وظمػَّ ذم ذه٤مسمف وجمٞمئف سملم يدي إُمػم :اًمنُمْ
َيَػ اًمَزْرعَ  :ٟمحق ،( اًمَٗمْٕمٞمََٚم٦مُ 5) َي٤موَمفُ  :َذْ َورىَمُف إذا ـم٤مل ويمثر وص٤مر  :أي ،ىَمٓمع ِذْ

ا سمفِ  ٌَِٕمػْمُ وقَمْثػَمَ  ،وَرْهٞم٠م سمٛمٕمٜمك وُٕمَػ  ،ُُمِيًّ  . سمٛمٕمٜمك أصم٤مر اًمُٖم٤ٌمر : اًم
قَمفُ  :ٟمحق ،( اًمَٗمٜمَْٕمَٚم٦مُ 6)  ،قم٤مهبؿ وازدَرى هبؿ :أي ،وؿَمٜمَْٔمَر هبؿ ،ضَمٜمَْدًَمُف سمٛمٕمٜمك َسَ

ٌََؾ اًمزرعُ  ٌَُٚمفُ  ،وؾَمٜمْ َق  ،أظمرج ؾُمٜمْ  . وؿَمٜمؽَْمَ سمٛمٕمٜمك َُمزَّ
 ،اعمٕمٝمقدةُ  ضمؾِ اًمرِّ وهق ًمٗم٤موم٦م  ،ضَمْقَرَب سمٛمٕمٜمك أًمٌس اجلَْقَرَب  :ٟمحق ،( اًمَٗمْققَمَٚمفُ 7)

 . وَرْوَدَن سمٛمٕمٜمك َوُٕمَػ وأقمٞم٤م ،يمثر حلٛمٝم٤م :وَهْقسَمَرِت اًمٜم٤مىم٦مُ 
٦َم سمٛمٕمٜمك ؿمؼَّ طم٤مومره٤م ًمٞمٕم٤مجلٝم٤م :ٟمحق ،( اًمَٗمٞمَْٕمَٚم٦مُ 8)  ،وؾَمْٞمَٓمَر سمٛمٕمٜمك شمًٚمَّطَ  ،سَمْٞمَٓمَر اًمداسمَّ

٥َم سمٞمٜمٝمام ،ه٤مضمر ُمـ أرض إمم أرض :وسَمْٞمَ٘مرَ  ًَ  . أىمٌؾ وأدسَمَر سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م وهمػمه٤م :وَٟمْٞم
زي٤مدُة طمرٍف ذم سمِٜمْٞم٦َِم اًمٗمٕمِؾ اًمثالصمل  :وم٤معم٘مّمقد سمذًمؽ اإلحل٤مق ،ُم٤م اًمث٤مّن ُمـ اعمٚمح٘م٤متوأ

ذم قمدد ش شَمَٗمْٕمَٚمَؾ » :أي ،طمتَّك ُيقاِزَن اًمرسم٤مقملَّ اعمزيَد سمحرف ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم زي٤مدة اًمت٤مء ذم أوًمف

قمنم سم٤مسًم٤م صمالصم٦م ـ  ضمزاهؿ اهلل ظمػًما ـ  وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء  ،احلروف وٟمًؼ احلريم٤مت واًمًٙمقن

 :ٟمٙمتٗمل ُمٜمٝم٤م سمًٌٕم٦م أسمقاب ومٞمام يكم ،ُُمٚمحً٘م٤م سم٤مًمرسم٤مقملِّ اعمزيد سمحرف واطمد

َٛمـ :مَتَْٕمَدَد اعمٝمزوُل  :ٟمحق ،( اًمتََٗمْٕمُٚمُؾ 1) ًِ ْٚم٥ٌََم سمٛمٕمٜمك ،أظمذ ذم اًم  . ًمٌس اجِلٚم٤ٌمَب  :ودَمَ
ْٚمَ٘مك :ٟمحق ،( اًمَتَٗمْٕمغَم 2) ًَ ك وشَم ًَ ٌَكودَمَ  ،اؾِْمَتْٚمَ٘مك قَمغَم فَمْٝمِرهِ  :سمٛمٕمٜمك ،شَمَ٘مْٚم  :سمٛمٕمٜمك ،ْٕم

٦ٌَمَ  ٝم٤مم ،ًمٌِس اجلَْٕم ًِّ  . وهل وقم٤مٌء شمقوع ومٞمف اًمٜم٤ٌمل واًم
َوَل  :ٟمحق ،( اًمتََٗمْٕمُقُل 3) ًمٌس  :أي ،شَمَرْهَقَك سمٛمٕمٜمَك َُمَِمك يم٠مٟمَُّف يٛمقج ذم َُمِْمِٞمِف. وشَمَنْ

 . اًمنوال
ْقَرَب  ،شَمَٙمْقصَمَر سمٛمٕمٜمك يَمُثَر اًمٌمُء يمثرًة سم٤مًمٖم٦مً  :ٟمحق ،( اًمتََٗمْققُمُؾ 4)  . ًمٌس اجلقرَب  :ودَمَ
َع وشمٙمٚمََّػ اًمٗمّم٤مطم٦م :أي ،شَمَٗمْٞمَٝمَؼ ذم يمالُمفِ  :ٟمحق ،( اًمتََٗمٞمُْٕمُؾ 5) ـَ  ،شمقؾمَّ  :أي ،وشَمَِمْٞمَٓم

 . ومَٕمَؾ ومِْٕمَؾ اًمِمٞمٓم٤من
َيَؼ  :ٟمحق ،( اًمتََٗمْٕمٞمُُؾ 6) ٛمقمِ  ،شَمؽَمْ ًُ  . سمٛمٕمٜمك ِذَب دواَء اًم
َح سم٤معمٜمديؾ :ٟمحق ،( اًمتََٛمْٗمُٕمُؾ 7) ًَّ ـَ سمٛمٕمٜمك  ،س اعمِْدَرقَم٦مَ وًمٌِ  ،مَتَْدَرَع سمٛمٕمٜمَك مت َٙم ًْ َ ومَت
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ٙمِْٞمٜم٤ًم ًْ  . ص٤مر ُِم
ش اوِْمَٕمٜمَْٚمَؾ »  واعمٚمحؼ بش اوِْمٕمَٚمؾَّ » ومه٤م اعمٚمحؼ ب ،و هٜم٤مك ىمًامن أظمران ًمُثالصملِّ اعمٚمحؼ

 :وإول صمامٟمٞم٦م أسمقاب ٟمٙمتٗمل سم٤مًمقاطمد ُمٜمٝم٤م

وْمِٕمالّل ِٓ ل اًمٙم٤مف وال٤مء وم٤معم٤مدة ه ،سمٛمٕمٜمك ظم٤مف وارشمٕمد ،ايِْمَقَهدَّ اًْمَٗمْرُخ  :ٟمحق ،وهق ا

 . واًمدال
ؾ ذم قمٚمؿ  واعمٚمحؼ سم٤مًمث٤مّن شمًٕم٦م أسمقاب يٛمٙمـ اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمرضمقع إمم اعمٕمجؿ اعمٗمّمَّ

 :ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م اصمٜملم ،اًمٍمف ًمألؾمت٤مذ راضمل إؾمٛمر

وْمِٕمٜماْلءُ 1) ِٓ ٌَك سمٛمٕمٜمك أوٛمر اًمنمَّ  ،ٟم٤مم قَمغَم فمٝمرهِ  :اؾِْمَٚمٜمَْ٘مك سمٛمٕمٜمك :ٟمحق ،( ا واطْمَرْٟم

ٞم٠َّم ًمٚمٖمْم٥م  . وهَتَ
وْمِٕمٜماْلَُل 2) ِٓ ٤مُس  :ٟمحق ،( ا ًَ ىْمِٕمٜمْ

ِٓ َس سمٛمٕمٜمك ظمرج صدرُه ودظمؾ فمٝمره  :ي٘م٤مل ،ا ًَ اىِْمَٕمٜمْ

ْت فمٚمٛم٦ُم اًمٚمٞمؾ ،ظِمْٚمَ٘م٦مً   . واؾْمَحٜمَْٙمَؽ سمٛمٕمٜمك اؿمتدَّ
 ،ؾمت٦م أُمقر ُمتٗمرىم٦موأن ٟمذيمر  ،وهذا آظمر إسمقاب اًمتل أردٟم٤م ذيمره٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب

 :وهل هذه

ٞمام ؾمقى اًمثالصمل اعمجرد سم٠منَّ يمؾ ُمّمدر وم٤مؤُه ُمٗمتقطم٦ٌم شُمْمٌط طمريم٤مُت اعمّم٤مدر وم :إول

وىَمْْمَ٘مَْم٦ٌم وُم٤م ُيٚمحؼ هبذا  ،ُُمٜم٤مَزقَم٦مٌ  :ٟمحق ،يٜمٗمتح ُم٤م سمٕمد ؾم٤ميمٜمِف إول :وآظمرُه شم٤مٌء ُمرسمقـم٦م

ؿٌ  :ٟمحق ،ُيْمؿُّ ُم٤م سمٕمد اًم٤ًميمـ إول :ويمؾ ُمّمدر وم٤مؤُه ُمٗمتقطم٦م ىمٌٚمٝم٤م شم٤مءٌ  . اًمقزن ًُّ  ،وشَم٤ٌمُدرٌ  ،شَمٌ

سُمٌؾ وُم٤م يُ   ،ومٞمٙمن ُم٤م سمٕمد اًم٤ًميمـ إول ،ٚمحؼ هبذا اًمقزن إٓ إذا يم٤مٟم٧م ٓم اًمٙمٚمٛم٦م ي٤مءوشَمَنْ

 ،وإن يم٤من اًمٗم٤مء ؾم٤ميمٜم٤ًم ُيٙمن ُم٤م سمٕمده . شمقاٟمًٞم٤م ،شَمقاَٟمك ،دمٚمِّٞم٤ًم ،دمغمَّ  :ٟمحق ،ًمٞمٜم٤مؾم٥م اًمٞم٤مء اًمتل سمٕمده٤م

ْيٌػ  :ٟمحق ٤مٌب اًِْمتِٝمَ  :ويمؾ ُمّمدر اسمتدأ هبٛمزة وصٍؾ ُيٙمن ُم٤م سمٕمد اًم٤ًميمـ إول ٟمحق . شَمٍْمِ

 . إيمرام وإهداءٌ  :ٟمحق ،واؾمتِٜمَّْم٤مٌر واىْمِِمْٕمَراٌر: وهبٛمزة ىمٓمع يٜمٗمتح ُم٤م سمٕمد اًم٤ًميمـ إول
ومُتٗمتح قملم اعمْم٤مرع قمٜمد  ،شُمْمٌط طمريم٤مُت قملم اعمْم٤مرع ومٞمام قمدا اًمثالصمل اعمجرد :اًمث٤مّن

ٗمتح ُم٤م ومٗمل اًمرسم٤مقمل اعمزيد وُم٤ميٚمحؼ سمف يُ  ،يتٜم٤مُس ويتألًَم١مُ  :ٟمحق ،شمزايد اًمت٤مء ىمٌؾ وم٤مء اعم٤ميض

 ،وإن مل شمٙمـ اًمت٤مء ىمٌؾ وم٤مء اعم٤ميض يُمِنْت قملُم اعمْم٤مرع ،ٕٟمُف ذم طمٙمؿ اًمٕملم ،ىمٌؾ أظمر
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َتْٕمٓمُِػ وُيَ٘مْٓمِرنُ  :ٟمحق ًْ َتِٛمُع وَي  . ََيْ
 :ُمزيد اًمثالصمل أٟمقاع صمالصم٦م :اًمث٤مًم٨م

مَ  :ٟمحق ،( ُمزيد سمحرف هق الٛمزة أو إًمػ أو اًمتْمٕمٞمػ1)  . أْٟمَٕمَؿ وطم٤مؾَم٥َم ويمرَّ
أو اًمت٤مء  ،أو الٛمزة واًمت٤مء ،أو الٛمزة واًمتْمٕمٞمػ ،سمحروملم مه٤م الٛمزة واًمٜمقن( ُمزيد 2)

مَ  ،شمٕم٤مرَف  ،اًمَتَٗم٧َم  ،اظمْمؾَّ  ،اٟمٗمٓمر :ٟمحق ،أو اًمت٤مء واًمتْمٕمٞمػ،وإًمػ  . شم٘مدَّ
أو  ،أو الٛمزة واًمقاو واًمتْمٕمٞمُػ  ،هل الٛمزة واًمًلُم واًمت٤مء ،( ُمزيد سمثالصم٦م أطمرف3)

َٗم٦م دَ  ،اقِمَِمْقؿَم٥َم  ،اؾِْمتَْٛمتَعَ  :ٟمحق ،لٛمزة وإًمػ واًمتْمٕمٞمػأو ا ،الٛمزة واًمقاو اعمْمٕمَّ  ،اىِْمَٚمقَّ

 . اُِْمالَسَّ 
 :وُمزيد اًمرسم٤مقملِّ ٟمققم٤من

 . شَمَزطْمَزَح  :ٟمحق ،( ُمزيد سمحرف هق اًمت٤مء ذم أّوًمفِ 1)
اؿْمَٛمَٕمؾَّ  :ٟمحق ،أو الٛمزة واًمٜمقن ،( ُمزيد سمحروملم مه٤م الٛمزة واًمتْمٕمٞمػ2)

 . واظْمَرْٟمَٓمؿَ 
وٓيٚمزم ذم يمؾ ُمزيد أن ُيًتٕمٛمؾ ًمُف  ،جمرد ٓيٚمزم أن ُيًتٕمٛمؾ ًمُف ُمزيدأن يمؾ  :اًمراسمع

دٌ  َتٕمٛمَؾ ومٞمف اًمٌٕمض إظمر ،جمرَّ ًْ سمؾ اعمدار ذم يمؾ  ،وٓومٞمام اؾمتٕمٛمؾ ومٞمف سمٕمض اعمزيدات أن ُي

ِرُد زي٤مدة الٛمزة ذم اوًمِف ًمٚمتٕمدي٦م ،ذًمؽ قمغَم اًمًامع ؾمٛمع  :ومٞم٘م٤مل ،إَّٓ أنَّ اًمثالصمل اًمالزم شمٓمَّ

 . ظَمَرَج وَأظْمَرَج  ،وأؾمَٛمعَ 
قُمٜمَِل  :ُمٜمٝم٤م ،ىمد وردت ذم اًمٚمٖم٦م قمّدة أومٕم٤مل قمغم صقرة اعمٌٜملِّ ًمٚمٛمٗمٕمقل :اخل٤مُمس

َ  :أي ،وُزِهَل قمٚمٞمٜم٤م ،اهتؿَّ  :أي :سمح٤مضمتَِؽ وُمالنٌ  وطُمّؿ  ،أص٤مسمف اًمٗم٤مًم٩م :ووُمٚم٩م اعمريُض  ،شمٙمؼمَّ

ك :ظم٤مًمٌد ُْح٤مًُم٤م ؾُّ  :وؾُمؾَّ اًمرضمؾ ،أص٤مسمتُف احلُٛمَّ ًُ رض يّمٞم٥م اًمرئ٦م هُيِزل وهق ُم ،أص٤مسمف اًم

ٌَُف وُيْمٜمٞمف َـّ اًمٙمٚم٥ُم  ،ص٤مطم هُمٌِمَ قمغم اعمحٛمقم وٌأهمِٛمَل  ،اطِْمَتَج٥َم  :هُمؿَّ الالل ،زال قم٘مُٚمفُ  :وضُم

 . شمٖمػمَّ ُمـ طُمْزن أو ُمرٍض أو ومزعٍ  :ُاُْمتُِ٘مَع ًمقُٟمفُ  ،وَمَ٘مد احلسَّ ِ واحلريم٦م :أي ،قمٚمٞمف هَمًٛمك
وًمٚمٛمٕمٚمقم ذم آؾمتٕمامل  ،امل اًمٗمّمٞمحوضم٤مءت سمٕمُض إومٕم٤مل ُمٌٜمٞم٦ًَّم ًمٚمٛمجٝمقل ذم آؾمتٕم

ـَ ذًمؽ ،اًمٜم٤مدر  . وُم٤م إمم ذًمؽ ،وـُمؾَّ دُُمفُ  ،ُزيمَِؿ وُوقِمَؽ طم٤مُمدٌ  ،ُهِزَل اًمقًمد ،هُب٧َِم اًمٙم٤مومر :ومِٛم
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واعم٤ميض ُمـ  ،واعمْم٤مرع ُي١مظمذ ُمـ اعم٤ميض ،ي١مظمذ إُمر واًمٜمٝمل ُمـ اعمْم٤مرع :اًم٤ًمدس

 :ٟمحق ،اؾمؿ اجلٜمس اعمحًقسوىمد يِمتؼ اًمٗمٕمؾ ُمـ  ،وهذا هق اعم٠مظمذ اًمٖم٤مًم٥م ،اعمّمدر

ٌُع :أؾمٌٕم٧م إرض ،أورىم٧ِم إؿمج٤مرُ  ًَ ووَمْٚمَٗمْٚم٧ُم  ،وقَمْ٘مَرسْم٧ُم اًمُّمْدغَ  ،ُمـ اًمقرق واًم

ضمٕمٚم٧ُم ؿمٕمَر اًمُّمدِغ  :أي ،ُمـ اًمٕم٘مرب واًمُٗمٚمٗمؾ واًمٜمرضمس  :وٟمرضَم٧ًُم اًمدواءَ  ،اًمٓمٕم٤ممَ 

 . جمج٧ُم اًمٜمرضمَس ذم اًمدواء ،وأًم٘مٞم٧ُم اًمُٗمْٚمٗمَؾ ذم اًمٓمٕم٤مم ،يم٤مًمٕم٘مرب
 ،وم٤مًمدال قمغم اًمذات ،جلٜمس ُم٤م يدل قمغم ذات أو ُمٕمٜمًك ُمـ همػم ُمالطمٔم٦م وصػواؾمؿ ا

ك اؾمؿ اجلٜمس اعمحًقس واؾمؿ اًمٕملم  ،قم٘مرب ،ؾمٌع ،ورق ،ومرٌس  ،رضمؾ :ٟمحق ويًٛمَّ

ك اؾمَؿ  ،زُم٤منٌ  ،وقءٌ  ،ُرضْمَٕمك ،ضمٚمقس ،َٟمٍْمٌ  :ٟمحق ،واًمدال قمغم اعمٕمٜمَك ،أيًْم٤م ويًٛمَّ

 . اجلٜمِس اعمٕمٜمقيَّ أيًْم٤م
 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

ف يمؾ ىمًؿ ُمٜمف. -1  ُم٤م هق اإلحل٤مق وُم٤م ذا ي٘مّمد سمف؟ ويمؿ ىمًاًم ًمإلحل٤مق؟ قمرِّ

قمـغم اعمٚمحـؼ؟ ويمـؿ طمروًمـ٤م يٙمـقن أصـٚمٞم٤ًّم ذم  عم٤مذا ٓ يدظمؾ اإلدهمـ٤مم واإلقمـالُل  -2

 اعمٚمحؼ؟

 يمؿ سم٤مسًم٤م ًمٚمٛمٚمحؼ سم٤مًمرسم٤مقمل اعمجرد؟ اذيمر ُمٜمٝم٤م ُخ٦ًًم. -3

 ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤معمٚمحؼ سم٤مًمرسم٤مقمل اعمزيد ويمؿ سم٤مسًم٤م ًمف؟ اذيمر ُمٜمٝم٤م ُخ٦ًًم. -4

 ٤م ًمٚمثالصمل واًمرسم٤مقمل واعمٚمح٘م٤مِت سم٠مهه٤م؟ اهده٤م هًدا.يمؿ سم٤مسمً  -5

 اًمثالصمل اعمجرد؟ يمٞمػ شُمْمٌط طمريم٤مُت اعمّم٤مدر ومٞمام ؾمقى -6

 يمٞمػ شُمْمٌط طمريم٤مُت قملم اعمْم٤مرع ومٞمام قمدا اًمثالصمل اعمجرد؟ اذح ذًمؽ سم٤مُٕمثٚم٦م. -7

ؿ اجلٜمس؟ وُمـ٤م هـل إومٕمـ٤مل اًمتـل ُم٤م هق اعم٠مظمذ اًمٖم٤مًم٥م ذم إومٕم٤مل؟ وُم٤م هق اؾم -8

 شمِرْد إٓ جمٝمقًم٦ًم؟ مل
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

 -:طمٚمِّؾ اًمّمٞمَغ اًمت٤مًمٞم٦م حتٚمٞماًل سومًٞم٤م واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدةٍ  -1

 ، َٟمَؼ، ُيَدْهِقُر، َيْٙمَقِهدُّ ٌَْٞمَٓمَرُة، هُيَٚمِ٘مُؿ، شَمؽْمَيَؼ، َذْ ٌع إنَّ اًمّمالَة َتِمُّ اًم ٌع وشَمَيُّ

ـٌ  ُٙم ًْ َ  .ومَت

أسمقاهب٤م، واؾمتخدُمٝم٤م ذم اؾمتخرج اًمٙمٚمامت اعمٚمح٘م٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمرات اًمت٤مًمٞم٦م ُمع شمٕمٞملم  -2

 -مُجؾ أظمرى:

٤مسمِ٘م٦م، اًمٜم٤مس هُيَْرِوًمقن إمم اًمّمالة،   ًَّ ـٌ قمغم اًمُٙمُت٥ِم اًم ؿَمٜمؽَْمَ سم٤مىِمُر يمت٤مسَمف، اًم٘مرآُن ُُمَٝمٞمِْٛم

٢َيۡ ١ذفۡ ﴿ َْ ـَ ﴾ٍِؽٍ ٣٫ِ ة٥َُِهيۡ َج  ٌُقا ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس.، شَمِمْٞمَٓم  اًمٜم٤مُس قمٜمدُم٤م َصِح

ىُمقَن ُٙمْؿ إزَِمَّ َوَأسْمَٕمدِ َأسْمَٖمِْم ُمـ َوإِنَّ » ٤م َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم اًمثَّْرصَم٤مُروَن َواعمَُتَِمدِّ ًً
يُمْؿ ُِمٜمِّل جَمْٚمِ

 .شَواعمَُتَٗمْٞمِٝمُ٘مقنَ 

ن ُمٜمٝم٤م مُجَاًل ُمٗمٞمدة. -3  ه٤مت يمٚمٛم٦ًم يمٚمٛم٦ًم ًمألسمقاب اعمٚمح٘م٦ِم سم٠مهه٤م، ويمقِّ
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ومٞمٗمت٘مر  ،واعمتٕمدي ُم٤م يتقىمَُّػ ومٝمُؿ ُمٕمٜم٤مُه قمغم ُمتٕمٚمؼ همػم اًمٗم٤مقمؾ ،اًمٗمٕمؾ إُم٤م ٓزم أو ُمتٕمدي 

ۖٓ  ﴿ :ٟمحق ،ويّمؾ إًمٞمف سمدون طمرف ضم٤مري  ،إمم اعمٗمٕمقل سمف ٩ُ٨َ ٌِ ذ٣ِۡ َوَبا  َظ٫ََِٰؽ ٱۡۡلِ
ْ واًمالزم  ﴾َوَذُروا

َٝ ﴿ :ٟمحق ،ُم٤م سمخالومف ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
ا وََضُف٦َ أ ٜٗ   . ﴾َرذِي

 :ومٞمِمٛمؾ اًمالزم ىمًٛملم ُمـ إومٕم٤مل

ۡو ُٛخ٠َِ ﴿ :ٟمحق ،( قمديؿ اعمٗمٕمقل سمف1)
َ
اَت أ َ٘إِْن ٤ذ

َ
 ﴾أ

َذَ٪َب ﴿ :ٟمحق ،واًمٗمٕمؾ يّمؾ إًمٞمف سمقاؾمٓم٦م طمرف ضم٤مرٍ  ،( ُم٤محيت٤مج إمم اعمٗمٕمقل سمف2)
ُ ة٬٨ُِرِ٪٣ِۡ  ك ُمثُؾ هذا احلرف اجل٤مرِّ  ﴾ٱَّللذ ٛمَّ ًَ  . مجُٕمٝم٤م ِصالٌت ش ِصَٚم٦مً »وُي
 ،إمم ،ب :وهل ؾمٌعٌ  ،ُم٤م يقَصؾ سمف اًمٗمٕمُؾ أو ُمٕمٜم٤مُه إمم ُم٤ميٚمٞمٝمام ُمـ اعمٗمٕمقل سمف :ًمّمٚم٦موم٤م

ـْ  ًٌْذا ُمـ اًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م ،ل ،ذم ،قَمغم ،قَم  . ُمـ: وم٠مذيمر سمٕمَض ُمٕم٤مّن هذه اًمّمالت وُٟم
 :وم٤مًم٤ٌمء شمٗمٞمد اصمٜمل قمنم ُمٕمٜمًك

َعۡؼ٧َا ةَِؼۢنت٩ِۦِ  ﴿ :ٟمحق ،( اًمًٌٌٞم٦َّمُ 1)
َ
قمٚمٞمف اًمًالم إِذا ؾمٛمع صقت وىمقًمف  ﴾ّ٘لَُُكًّ أ

 . وهل اًمداظمٚم٦م قمغم ؾم٥ٌم اًمٗمٕمؾش اًمّٚمٝمؿ ٓ شم٘متٚمٜم٤َم سمٖمْمٌِؽ، وٓ هُتٚمٙمٜم٤م سمٕمذاسمؽ»اًمّمقاقمؼ: 
ُ ةِتَۡػر  ﴿ :ٟمحق ،اًمٔمرومٞم٦م ُمٙم٤مًٟم٤م( 2) ُك٣ُ ٱَّللذ ۡػ ٧ََُصَ َٜ َٖۡؽِبِّ ﴿ ﴾١َ ٨َُٞج ِِبَا٧ِِب ٱ١ۡ  ،أو زُم٤مٟم٤ًم ﴾َو٤َا 

ذۡيَج٣٫َُٰ بَِفَطؽ  ﴿ٟمحق: 
وَن ِإَو٧ذ ﴿ ﴾َنذ ٠ِۡ  ُس٣ۡ َِل٥َُؽُّ ۡهتِِطَي َوبِٱَلذ ٢َۡي٣ْ٫ِ ٤ُّ  .اًمٚمٞمؾ ذم: أي.  ﴾َْ

ؿ3) ًَ ِّ ٱنلُُّش٬مِ ﴿ :ٟمحق ،( اًمَ٘م ِ َٰٛ ِٛۡف٣ُ ة٥ََِن
ُ
 . وسم٤مهلل ٕضمتٝمَدنَّ  ﴾ََ٘لٓ أ

٣٫َُٰۡ ﴿ :ٟمحق ،( آؾْمتِٕم٤مٟم٦مُ 4) ؽ٬َُِ٘ج٣٫ُ بِِفي٥َى ۡٓ َٰ َد٨َِٓل ﴿ ﴾َح ُ٪قُّ ة٫َِا لََعَ
َ
واًم٤ٌمء هٜم٤م  ﴾َوأ

 . ٦م قمغم شمٚمؽ اًمقاؾمٓم٦م اًمتل هب٤م طَمّمَؾ اًمٕمٛمُؾ داظمٚم
ار﴿ :ٟمحق ،( آؾمتِْٕمالء5) ٍَ ٩ُ٨ۡ٤َ ة٨ِِٜ

ۡ
 . شَمثُِؼ سمف قمغم ىمٜمٓم٤مر :أي ﴾ٖ ٦ۡ٤َ إِن حَأ

ُػ ِِب٥َِۡػهِۦ َويَُفّتُِص ﴿ :ٟمحق ،( اإلًمّم٤مق طم٘مٞم٘م٦م6) ْۡ واْ ﴿ :ٟمحق ،أو جم٤مًزا ﴾ٱلؽذ ِإَوَذا َمؽُّ
 . سمٛمٙم٤من ي٘مرسمقن ُمٜمف :أي ﴾ة٣٫ِِۡ 
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٬ۡلِ ﴿ ٕمدي٦م، ٟمحق:اًمت( 7) َٜ ُ ة٬٨ُِرِ٪٣ِۡ ﴿ . أي: شُمْٕمِٚمٜمْفُ  ﴾ِإَون ََت٫َۡۡؽ ةِٱ١ۡ  ﴾َذَ٪َب ٱَّللذ
ي. ك سم٤مَء اًمٜم٘مؾ، ٕهن٤م شمٜم٘مؾ اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمٚمزوم إمم اًمتٕمدِّ  وشمًٛمَّ

ٌِْٕمْٞمُض 8) ِ ﴿ :ٟمحق ،( اًمَت َِْتاُد ٱَّللذ  . ُمٜمٝم٤م :أي ﴾َخۡي٨ٗا يَۡۡشَُب ة٫َِا 
ِ َك٫ِيٗػا﴿ :ٟمحق ،ًة ُمع اًمٗم٤مقمؾإذا يم٤مٟم٧م اًم٤ٌمُء زائد ،( اًمتقيمٞمدُ 9) وُمع  ﴾َوَكَِفَٰ ةِٱَّللذ

ثِ﴿ :ٟمحق ،اعمٗمٕمقل َٟ يِۡػيُس٣ۡ إَِِل ٱِلذ٢٫ُۡ
َ
ْ ةِد ٬ا ُٜ يّيُِس٣ُ ﴿ :ٟمحق ،وُمع اعمٌتدأ ﴾َِٖوََل ح٢ُۡ

َ
ةِأ

ُخ٬نُ  ۡٙ ٌَِؽ اإليامن ﴾ٱل٥َۡ ًْ ٠ٍٍِٖ﴿ :ٟمحق ،وذم اخلؼم اعمٜمٗمل ،وسمَِح ُ ةَِغَٰٙ وذم اًمت٤ميمٞمد  ﴾َو٤َا ٱَّللذ

ِف٦٫ِذ ﴿ :ٟمحق ،اعمٕمٜمقيِّ  ُٙ ٧
َ
بذۡه٦َ ةِأ  . ﴾َحََتَ

َم٣َِٰ ﴿ :ٟمحق ،( اعمُج٤موزةُ 10) َٖ ٥َآُء ةِٱ١ۡ ُٚ ٱلفذ ٜذ  . قمـ اًمٖمامم :أي ﴾َوي٬ََۡم تََل
ًۡ بَِفَلَٰم  ﴿ ﴾ٱۡدُع٬ُ٢َ٪ا بَِفَلَٰم ۖٓ ﴿ :ٟمحق ،( اعمّم٤مطم٦ٌم11)  ،واؿمؽمي٧ُم اًمدار سم٠مصم٤مصمٝم٤م ﴾ٱۡ٪تِ

 . ُمع أصم٤مصمٝم٤م :أي
 . وأظمذُت اًمدار سم٤مًمٗمرس ،سَمَدًَمفُ  :أي ﴾ۡوهُ ةَِر٥َب ۢ َِبۡؿ  َوَۡشَ ﴿ :ٟمحق ،( اعم٘م٤مسمٚم٦م12)

 . وم٤مًم٤ٌمء صٚم٦ُم إومٕم٤مل اًمتل شم٘متيض اعمٕم٤مَّن اعمذيمقرة
 :شُمًتٕمٛمؾ ٕرسمٕم٦م ُمٕم٤منٍ ش إمم»و

َٛۡها﴿ :ٟمحق ،( اٟمتٝم٤مء اًمٖم٤مي٦م َُمٙم٤مًٟم٤م1)
َ
٬اْ ﴿ :ٟمحق ،وزُم٤مًٟم٤م ﴾إَِِل ٱل٥َۡۡفِشِػ ٱأۡل ح٥ُِّ

َ
ُث٣ذ أ

 ۡ َياَم إَِِل ٱَلذ َٝ ﴿ :ٟمحق ،وُمٕمٜمًك ﴾٠ِ  ٱلّهِ ِ بِي٠ِ َرّب ـَ  . ﴾ٱۡدُ  إَِِلَٰ 
٨ذُس٣ۡ إَِِلَٰ ي٬َِۡم ٱ١َِٜۡح٥ََٰثِ﴿ :ٟمحق ،( اًمٔمرومٞم٦م2) َٓ  . ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :أي ﴾ََلَۡش٥َ
١َُِٰس٣ۡ  ﴿ :ٟمحق ،( اعمٕمٞم٦َّمُ 3) ٤َۡن

َ
َٰل٣ۡ٫َُ إَِِلٰٓ أ ٤َۡن

َ
ُز٬ُٓ٢اْ أ

ۡ
 . ُمٕمٝم٤م :أي ﴾َوََل حَأ

ٌِْٞملْمُ اًمُ٘مرب سمٕمد ُم4) ٤ًٌّم أو سُمْٖمًْم٤م أو سمٕمد اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ( شَم َضتذَب ﴿ :ٟمحق ،٤م يٗمٞمد طُم
يَم٦ََٰ  ؽَ ﴿ ﴾إََِلُۡس٣ُ ٱۡۡلِ ۡٙ َه إََِلُۡس٣ُ ٱ١ُۡس َضبُّ إَِِلذ ﴿ ﴾َوَكؽذ

َ
ۡش٦ُ أ ويمالُُمُف أطمغَم إزمَّ ُمـ  ﴾َرّبِ ٱلّفِ

 . قمٜمدي :أي . اًمٕمًؾ
ـُ اعمٕم٤مَّن اعمذيمقرةش إمَم »ـ  ف  . ِصَٚم٦ُم إومٕم٤مل اًمتل شمتْمٛمَّ
 :شمٗمٞمد ؾمٌٕم٦م َُمٕم٤منٍ ش قمـ»و 

ۡدَِنَٰ َخ٩ُ٨ۡ ٤َاَُّلُۖ﴿ :ٟمحق ،( اًمٌدل1)
َ
ٓ أ ٌؿ ﴿ ،سمدًَمفُ  :أي ﴾٤َا ۡٙ ْ ي٤ٗ٬َۡا َلذ ََتۡؾِي َج ٬ا ُٜ َوٱتذ
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ؿ   ۡٙ ٦ جذ ْيَدَة   -قمٚمٞمف اًمًالم-وىمقًمُف  ،سمدَل َٟمٗمسٍ  :أي ﴾َْ ُصْقُِمْل قمـ  -َريِض اهللُ قمٜمٝم٤م- ًمؼُِمَ

ْل قَمٜمٝم٤م ِؽ وطُمجِّ  . هق ي٘مقم قمٜمِّْل هبذا إُمر :ويمام شم٘مقل ،سَمَدل٤م :أي ،ُأُمِّ
َِْتادِهِۦ﴿ :ٟمحق ،( اسمتداء اًمٖم٤مي٦م2) َت٠ُ ٱِلذ٬َۡبَث َخ٦ۡ  ٜۡ  . ُمٜمٝمؿ :أي ﴾ُ٪٬َ َح
ِف٩ۦِ  ﴿ :ٟمحق ،( آؾمتٕمالء3) ۡٙ ٦ جذ َْ ٥َا َحۡتَغ٠ُ   . قمٚمٞمٝم٤م :أي ﴾َ٘إِجذ
َٝ ﴿ :ٟمحق ،( اًمتٕمٚمٞمؾ4) ِ ٦ ٬َۡٛل َْ َو٤َا ََكَن ﴿ ،ًمِ٘مقًمؽ :أي ﴾َو٤َا حَن٦ُۡ ةَِخارِِِكٓ َءال٫َِخ٨َِا 

ٓ إِيذاهُ  َػَ٪ا َْ َِْػة  َو ٬ۡ ٦ ٤ذ َْ بِي٩ِ إَِلذ 
َ
َٰ٪ِي٣َ أِل اُر إِةَۡر َٙ ٖۡ خِ ـۡ ـْ َأضْمِؾ َوقْمٍد وقمَدُه إِي٤مهُ  :أي ﴾ٱ واًمِ٘مٓم٦َُّم  . ُِم

ـْ اوٓمرار ٧ٌِم اًمِمجرة إَّٓ قَم
 . َُم٤مَريمِ

ٓۡؽِىُ ﴿ :ٟمحق ،( اعمج٤مَوزة5) ٬ِ ٤ُ ٖۡ
٦ِ ٱل٢ذ َْ ِي٦َ ُ٪٣ۡ   ،ورُمٞم٧ُم اًمًٝمَؿ قمـ اًم٘مقس ﴾٬نَ َوٱَّلذ

 . ورهم٧ٌم قمـ هذا إُمر
٦ِ ٱل٬َ٫َۡىٰٓ ﴿ :ٟمحق ،( ُُمرادوم٦م اًم٤ٌمء6) َْ  ُٚ ٍِ  . هِبََقى اًمٜمٗمس :أي ﴾َو٤َا ي٨َ
ُۡهتُِط٦ذ َنَِٰػ٤ِيَ ﴿ :ٟمحقش سمٕمد»( ُمرادوم٦م يمٚمٛم٦م 7) ٢ِي٠  َلذ

ا َٛ و  ،سمٕمد ىمٚمٞمؾ :أي ﴾َخ٥ذ

﴿  ٚ َت ٌَ  ٦ َْ ا 
ًٜ تَ ٌَ َُبذ  َٞ  . قمـ ىمٚمٞمؾ شمَرى :وي٘م٤مل . سمٕمد طم٤مل طم٤مًٓ  :أي ﴾١َََتۡ

 . صٚم٦م إومٕم٤مل اًمتل شمقرث اعمٕم٤مَّن اعمذيمقرةش قمـ»ـ  ف
 :شُمًتٕمٛمؾ ذم شمًٕم٦م ُمٕم٤منٍ ش قمغَم »و 

٢َث  ﴿ :ٟمحق ،( اًمٔمرومٞم٦م1) ۡٙ َٰ ِضِي َد  . ذم وىم٧م هَمْٗمَٚم٦مٍ  :أي ﴾َوَدَع٠َ ٱل٥َِۡػي٨ََث لََعَ
ِسُػ لََعَ ٱنلذارِ ُ٪ٗػى﴿ :ٟمحق ،( اًمُ٘مرُب 2)

َ
ۡو أ
َ
٤ًٌم ُمـ اًمٜم٤مر :أي ﴾أ  . ىمري

 . ُمـ اًمٜم٤مس :أي ﴾ٱۡزخَال٬ُاْ لََعَ ٱنلذاِس ﴿ :ٟمحق ،( آسمتداء3)
 . ومالٌن قم٤مٍص قَمغم أٟمَُّف َٓيْٞم٠مُس ُمـ رْح٦م اهلل :يمام شم٘مقل ،( آؾمتدراك4)
٤م5) ًًّ ٬٫ُرِهِۦ﴿ :ٟمحق ،( آؾمتٕمالء طِم ُُ  َٰ ْ لََعَ ٨َۡ٢ا ﴿ :ٟمحق ،أو ُمٕمٜمًك ﴾١ِتَۡفَخ٬ُۖا َ٘يذ
َي٣٫ُۡ  ۡٓ ٓۡو    َب َٰ َب ذ َذۢنَب ﴿ ﴾لََعَ  . ﴾َول٣ۡ٫َُ لََعَ
َيامُ ﴿ :ٟمحق ،( اإلًمزام6) ٢َۡيُس٣ُ ٱلّهِ َْ خَِب  ُٞ﴾ . 
َُٰس٣ۡ ﴿ :ٟمحق ،( اًمتٕمٚمٞمؾ7) َٰ ٤َا َ٪َػى َ لََعَ واْ ٱَّللذ ُ ّبِ َٟ ٤ميمؿ :أي ﴾َوِِلُ َداَيتِِف إِيَّ

 . ِلِ
٬َُٛل ﴿ :ٟمحق ،( ُمرادوم٦م اًم٤ٌمء8)

َ
ٓ أ ن َلذ

َ
ٰٓ أ ٌٚ لََعَ  . ٠من ٓ أىمقَل سم :أي ﴾َضِٜي
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َٰ ُضّت٩ِِۦ﴿ :ٟمحق ،( اعمّم٤مطم٦ٌم9) ٌِّفِ  :أي ﴾َوَءاََت ٱل٥َۡاَل لََعَ و ﴿ ،ُمع طم َٝ ََّلُ ِإَونذ َربذ
  ٣ۡ٫ِ٥ِ٢ۡ ُُ  َٰ َِٙؽة  ٨٢ِ١ّذاِس لََعَ ٖۡ  . ُمع فمٚمٛمٝمؿ :أي ﴾٤َ

 . صٚم٦م إومٕم٤مل اًمتل شمٗمٞمد اعمٕم٤مّن اعمذيمقرةش قَمغَم »ـ  ف
 :شمّمدر قمٜمٝم٤م صمامٟمٞم٦م ُمٕم٤منٍ ش ذم»و 

ُت٬اْ ذِي٫َا﴿ :ٟمحق ،٤مدة ًمٚمتقيمٞمد( اًمزي1) َٞ  . اِريمٌقه٤م :أي ﴾َوَٛاَل ٱۡر
ِي ل٥ُُۡخجذِِن ذِي٩ِۖٓ ﴿ :ٟمحق ،( اًمًٌٌٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ2)

١َُِٰس٦ذ ٱَّلذ وذم  ،ٕضمٚمف :أي ﴾ََ٘ذ

ةٍ  :احلدي٨م سَم٧ْم اُمرأٌة ذم ِهرَّ  . سمًٌٌٝم٤م :أي ،قُمذِّ
وُم ﴿ٟمحق:  ،ُمٙم٤مًٟم٤م ،( اًمٔمرومٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م3) ٢ِتَِج ٱلؽُّ ۡرِض  ِِفٓ  ٢ُٕ

َ
ۡدَّن ٱأۡل

َ
 ،وزُم٤مًٟم٤م ﴾أ

٢ُِت٬َن ﴿ٟمحق:  ٖۡ َي جَِي   ٣ـَ ـِ  ِّ ٬ِل ﴿ٟمحق:  ،أو اًمٔمرومٞم٦م اعمََج٤مِزي٦َّم ﴾ِِف ةِۡي ـُ ۡػ ََكَن ١َُس٣ۡ ِِف َر َٜ ١ذ
٬َةٌ َضَف٨َثَ  ـۡ

ُ
ِ أ َ ﴿ ﴾ٱَّللذ  ﴾َو١َُس٣ۡ ِِف ٱ١َِٜۡهاِص َضَي٬َٰة

٤ذ ﴿ :ٟمحق ،( اسمتداء اًمٖم٤مي٦م4)
ُ
ِ أ
ُد ِِف ُُكّ َٓ ٦مٍ  :أي ﴾ث  َوَي٬َۡم َجۡت  . ُمـ يمؾ ُأُمَّ

َٰ٪٣٫ِِۡ ﴿ :ٟمحق ،( اٟمتٝم٤مء اًمٖم٤مي٦م5) َ٘ۡن
َ
يِۡػَح٣ۡ٫ُ ِِفٓ أ

َ
ٓواْ خ  . إمَم أومقاهٝمؿ :أي ﴾ََ٘ؽدُّ

َن٢َِّت٨ذُس٣ۡ ِِف ُسُؼوِ  ٱنلذۡغ٠ِ ﴿ :ٟمحق ،( آؾمتٕمالء6)
ُ
 . قمٚمٞمٝم٤م :أي ﴾َوأَل

َمم  ﴿ :ٟمحق ،( اعمّم٤مطم٦ٌم7)
ُ
 . ُمٕمٝمؿ :أي ﴾ٱۡدُع٬ُ٢اْ ِِفٓ أ

ُّ ﴿ :ٟمحق ،وهل اًمداظمٚم٦م قمغم ُمٗمْمقٍل ؾم٤مسمٍؼ ووم٤موٍؾ ٓطمٍؼ  ،ي٦ًم( اعمُ٘م٤م8) َذ٥َا ٤ََتَٰ
٢َِٛي٠ٌ  ۡجَيا ِِف ٱٓأۡلِعَؽةِ إَِلذ   . سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٘مٞم٤مس إمم إظمرة :أي ﴾ٱۡۡلََي٬َٰةِ ٱِلُّ

 . صٚم٦م إومٕم٤مل اًمتل شمٗمٞمد اعمٕم٤مَّن اعمذيمقرةش ذم»ـ  ف
 :واًمالم شم٠ميت خلٛم٦ًم قمنم ُمٕمٜمًك

 . ﴾َردَِف ١َُس٣﴿ :ٟمحق ،( اًمزائدة ُمٓمٚمً٘م٤م1)
٥َا  ﴿ :ٟمحق ،سمٞم٤من اًمٕم٤مىم٦ٌم( 2) َؽآءِ  إِجذ َٜ ُٙ َُٰج ل٢ِۡ َػَق ٬َن ﴿ ﴾ٱلهذ ُٟ ٬َۡن َِلَ َْ ۖٓ َءاُل ِ٘ۡؽ ٩ُ ٍَ َٜ َ٘ٱِۡلَ

ا وََضَؾ٧ًا   ُػّوٗ َْ  .ذم قم٤مىم٦ٌم إُمر، وي٘م٤مل: ُوًمِْدَٟم٤م ًمِٜمٛمقَت  ًمٞمّمػم :أي ﴾ل٣ۡ٫َُ 
٤ُۡج ِۡلَ ﴿ :ٟمحق ،( اًمٔمرومٞم٦م3) ٢ََٰۡيتَِِن َٛػذ  . ذم طمٞم٤ميت :أي ﴾َياَِت َي
ۡرِض  ﴿ :ٟمحق ،( اعمٚمؽ4)

َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن ِ ٤َا ِِف ٱلفذ إِن وََ٪تَۡج ﴿ :ٟمحق ،واًمتٛمٚمٞمؽ ﴾َّلِلذ
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َف٫َا ل٨٢ِذِبِّ  ۡٙ ۡزَنَٰٗسا﴿ :ٟمحق ،وؿمٌف اًمتٛمٚمٞمؽ ﴾َج
َ
ِفُس٣ۡ أ ُٙ ٧

َ
٠َ ١َُس٣ ٦ِۡ٤ّ أ َٓ  . ﴾َس

َفّٓلٗ  ﴿ :ٟمحق ،( اٟمتٝم٤مء اًمٖم٤مي٦م5) َس٠  ٤ُّ
َ
َ َُيۡؽِي أِل ك :أي ﴾ُُكّ ٛمًّ ًَ  . إمم أضمؾ ُُم

َ ﴿ :ٟمحق ،( آظمتّم٤مص6) ۖٓ إِۡع٬َة  . ﴾َ٘إِن ََكَن ََّلُ
 . احلٛمد هلل :ٟمحق ،وهل اًمقاىمٕم٦م سملم وصٍػ وذات ،( آؾمتح٘م٤مق7)
٤م8) ًًّ  ،أو ُمْٕمٜمًك ،أًم٘م٤مُه قَمغم ضمٌٞمٜمف :أي ﴾َوح٢َذ٩ُۖ ل٢َِۡشتِيِ ﴿ :ٟمحق ،( آؾمتٕمالء طم

ُت٣ۡ ٫َ٢ََ٘ا  ﴿ :ٟمحق
ۡ
د ـَ
َ
 . ومٕمغَم أٟمٗمًٙمؿ ضر اإلؾم٤مءة :أي ﴾ِإَوۡن أ

يُؽِيُػ ﴿ :ٟمحق ،( اًمزائدة سمٕمد ومٕمؾ اإلرادة وإُمر1) :واًمالم ومٞمف ىمًامن ،( اًمت٤ميمٞمد9)
َ ١َُس٣ۡ  ُ َِلُبَّيِ ِػَل ةَۡح٨َُس٣ُ  ﴿ ﴾ٱَّللذ ْۡ

َ
ِمۡؽُت أِل

ُ
ره ،( ُٓم شم٘مقي٦ِم قم٤مُمٍؾ وُٕمَػ 2) ﴾َوأ ٤م سمت٠مظمُّ  ،إُمَّ

ٓۡ ﴿ :ٟمحق ٨ُخ٣ۡ ل٢ِؽُّۡءيَا َت ُٞ ونَ إِن  ّف  ﴿ :ٟمحق ،أو سمٙمقٟمِف ومرقًم٤م ذم اًمٕمٛمؾ ﴾ُبُ
ُ
ذ٥َ٫ُآ أ ٠ ل ُٜ  . ﴾ََ٘ل َت

ّف  ﴿ :ٟمحق ،( اًمتٌٚمٞمغ10)
ُ
ذ٥َ٫ُآ أ ٠ ل ُٜ  ﴾ََ٘ل َت

ُػونَ ﴿ :ٟمحق ،( اًمتٌٞملُم ًمٚمٗم٤مقمؾ11) َْ  ﴾َ٪ۡي٫َاَت َ٪ۡي٫َاَت ل٥َِا ح٬ُ

ُمـ أضمؾ طُم٥مِّ اعم٤مل وإٟمف  :أي ﴾ِإَو٧ذ٩ُۖ ِۡلُّبِ ٱۡۡلَرۡيِ لََلِػيػٌ ﴿ :ٟمحق ،( اًمتٕمٚمٞمؾ12)

 . ًَمٌخٞمؾ
 . ﴾٢َۡ٘حَۡفَخِشيُت٬اْ ِِل ﴿ :ٟمحق ،( اًمتٕمدي٦م13)
٧٬َآ ﴿ :ٟمحقش قمـ»( ُمرادوم٦م 14) ُٜ تَ ـَ ا  ا ٤ذ ِي٦َ َءا٬ُ٨٤َاْ ل٬َۡ ََكَن َعرۡيٗ ُؽواْ لَِّلذ َٙ ِي٦َ َز َوَٛاَل ٱَّلذ
ِٝمؿ :أي ﴾إََِل٩ِۡ   ُؿ ظم٤مـمٌقا سمف اعم١مُمٜم ،قمـ اًمذيـ آَُمٜمُْقا وذم طم٘مِّ ُم٤م  :وإّٓ ًم٘مٞمؾ ،لمٓ أهنَّ

ٌَْ٘مُتُٛمْقَٟم٤م  . ؾَم
٥ِۡؿ ﴿ :ٟمحقش سمٕمد»( سمٛمٕمٜمَك 15) ل٬ُِك ٱللذ ٬َ٢َٰةَ ِِلُ ٣ِِٛ ٱلهذ

َ
 . سمٕمد ُدًمقيمٝم٤م :أي ﴾أ

 . وم٤مًمالم صٚم٦م إومٕم٤مل اًمتل سمّمدد اعمٕم٤مّن اعمذيمقرة
 :شمٗمٞمد صمالصم٦م قمنم ُمٕمٜمًكش ُمـ»و 

ۡجَيا ٦َ٤ِ ٱٓأۡل﴿ :ٟمحق ،( اًمٌدل1) رَِىيخ٣ُ ةِٱۡۡلََي٬َٰةِ ٱِلُّ
َ
ِ  أ وُمـ هٝمٜم٤م شمدل  ،سمدل٤م :أي ﴾ ِعَؽة

٨َ٢ۡا ٨٤ُِس٣ ﴿ :ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،قمغم اظمتٞم٤مر أطمد اًمِمٞمئلم قمغم إظمر سمالقمقض وُٓم٘م٤مسمٚم٦م َٓ ََلَ
٬نَ  ُٙ ۡرِض ََي٢ُۡ

َ
ٗث ِِف ٱأۡل َٟ ِ ه َلٰٓ ۡوَلَُٰػُ٪٣ ﴿و  ،سَمَدًَمٙمؿ :ُمٜمٙمؿ أي ﴾٤ذ

َ
َٰل٣ۡ٫ُُ َوََلٓ أ ٤َۡن

َ
ِِنَ َخ٣ۡ٫ُ٨ۡ أ ٖۡ ٦َْ١ ُت
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 ِ  . سمدل ـم٤مقمتِف أو ومْمٚمف :واعمٕمٜمك ،سمدل اهللِ :أي ﴾ا   ًٔ َكۡي ٦َِ٤ّ ٱَّللذ
ةَۡصَٰؽِ٪٣ِۡ ﴿ :ٟمحق ،( اًمزائدة ًمت٠ميمٞمد اإلَي٤مب2)

َ
٬اْ ٦ۡ٤ِ خ ُٖيُّ  . ﴾َح

ثِ ﴿ :ٟمحق ،( اًمٔمرومٞم٦م3) َٓ ٥ُ ٬َ٢َٰةِ ٦٤ِ ي٬َِۡم ٱَۡلُ  . ذم يقُمٝم٤م :أي ﴾إَِذا ٬ُ٧دَِي ل٢ِهذ
ُ ٱۡۡلَتِيَد ٦َِ٤ ﴿ :ٟمحق ،إذا دظمٚم٧م قمغم صم٤مّن اعمتْم٤مّديـ ،( اًمٗمّمؾ واًمتٛمٞمٞمز4) َِل٥َََِي ٱَّللذ
ّيِبِ  ٍذ  . ﴾ٱ١
ِل ﴿ :ٟمحق ،أو زُم٤مًٟم٤م ﴾٦َِ٤ّ ٱل٥َۡۡفِشِػ ٱۡۡلََؽامِ ﴿ :ٟمحق ،( اسمتداء اًمٖم٤مي٦م ُمٙم٤مًٟم٤م5) وذ

َ
٦ۡ٤ِ أ

ِ ﴿ :ٟمحق ،أو همػممه٤م ﴾ي٬َۡم َ ٦َِ٤ّ ٱَّللذ ـْ قُمَٛمر ُم٤م ُأطم٥مُّ  ﴾ةََؽآَءة وقمج٧ٌم ُمـ إىمداُمؽ  ،ورأي٧ُم ُِم

 . قمغم هذا اًمٕمٛمؾ
ۡؽٍف َعِِفّ    ﴿ :ٟمحق ،( آؾمتٕم٤مٟم٦م6) ٌَ ُؽوَن ٦٤ِ 

ُِ  . سمٓمرف ظمٗملي  :أي ﴾ي٨َ
ْ ﴿ :ٟمحق ،( آؾمتٕمالء7) ة٬ُا ؼذ َٞ ِي٦َ  ٬ِۡم ٱَّلذ َٜ َن٩َُٰ ٦َ٤ِ ٱ١ۡ  . قمٚمٞمٝمؿ :أي ﴾َو٧ََُصۡ
ا ُُتِت٬َُّن  ﴿ :ٟمحق ،( اًمتٌٕمٞمض8) ٬اْ ِم٥ذ ُٜ َٰ ح٨ُِٙ ٌُّقنَ  :أي ﴾َضِتذ  . سمٕمض ُم٤م حت
ح٨َِا ﴿ ﴾٤َا ٧َجَفۡظ ٦ۡ٤ِ َءايَثٍ ﴿ :ٟمحقش َُمْٝماَم »و ش ُم٤م»ا ُم٤م شم٘مع سمٕمد ويمثػمً  ،( اًمتٌٞملمُ 9)

ۡ
َم٥َ٫ۡا حَأ

ۡوَث٦َِٰ ﴿ :ٟمحق ،وشم٘مع سمٕمد همػممه٤م أيًْم٤م ﴾ة٩ِِۦ ٦ۡ٤ِ َءايَث  
َ
 ﴾َ٘ٱۡسَخجُِت٬اْ ٱلؽِّۡسَؿ ٦َ٤ِ ٱأۡل

ْ ﴿ :ٟمحق ،( اًمتٕمٚمٞمؾ10) ؽ٬ُِٛا ٕۡ
ُ
ئَٰٓـخ٣ۡ٫ِِ أ ٍِ ا َع  :ٕم٤مسمديـوىم٤مل اًمٗمرزدق ذم زيـ اًم ﴾ّم٥ِذ

 

ـْ َُمَٝم٤مسَمتِـفِ   ُيْٖميِضْ طَمَٞم٤مًء وُيْٖم٣َم ُِم
 

ـــؿُ  * ًِ ٌَْت ـــؿ إَّٓ طِمـــلْمَ َي  ومـــام ُيٙمٚمَّ
 

ويٙمقن اعمجرور ش َهْؾ »ـ  ( شمقيمٞمد اًمٕمٛمقم سمٕمد اًمٜمٗمل أو اًمٜمٝمل أو آؾمتٗمٝم٤مم ب11)

بِي٠   ﴿ :ٟمحق ،ٟمٙمرةً  ـَ  ٱل٥ُۡۡطِفجَِي ٦٤ِ 
٬ر   َ٪٠ۡ حََؽىَٰ ٦٤ِ﴿ ،وٓ شَمْٕمِص ُمـ أُمػم ﴾٤َا لََعَ ٍُ  ﴾ُذ

٢َث  ٦ِۡ٤ّ َهََٰؼا﴿ :ٟمحق ،( اعمج٤موزة12) ۡٙ ٨ذا ِِف َد ُٞ  . قمـ هذا :أي ﴾َٛۡػ 
ِ ﴿ :ٟمحق ،( سمٛمٕمٜمك قمٜمد13) ۡوَلَُٰػُ٪٣ ٦َِ٤ّ ٱَّللذ

َ
َٰل٣ۡ٫ُُ َوََلٓ أ ٤َۡن

َ
ِِنَ َخ٣ۡ٫ُۡ٨ أ ٖۡ  . قمٜمد اهللِ  :أي ﴾١ذ٦ ُت

 . صٚم٦م إومٕم٤مل اًمتل شمٗمٞمد اعمٕم٤مّن اعمذيمقرةش ُمـ»ـ  ف
 ،( ذو ُمٗمٕمقل1) :صٚم٦م إمم اعمٗمٕمقل سمقاؾمٓم٦م اجل٤مر حتٍمه٤م صمالصم٦م أٟمقاعوإومٕم٤مل اًمقا

 . وهم٤مًم٥م إُمثٚم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٜمقع إول ،( ذو صمالصم٦م ُمٗم٤مقمٞمؾ3( ذو ُمٗمٕمقًملم )2)
٢َۡي٣ۡ٫ِ  ََ٘هبذ ﴿ :ٟمحق ،ىمًٌؿ يّمؾ إمم أطمد ُمٗمٕمقًمٞمف سم٤مًمّمٚم٦م :واًمٜمقع اًمث٤مّن ىمًامن َْ
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َؼاٍب  َْ ٬َۡط  ـَ  َٝ ٣ۡ٫ُ ﴿ :ٟمحق ،ٕمقًمٞمف يمٚمٞمٝمام سم٤مًمّمٚم٦موىِمًٌؿ يّمؾ إمم ُمٗم ﴾َربُّ ُٓ ٥ۡ ـَ ٢َۡي٣ۡ٫ِ  َْ َك٫َِػ 
٬ُ٢٥َنَ  ۡٓ ةَۡصَٰؽُُ٪٣ۡ وَُس٬ُ٢ُدُ٪٣ ة٥َِا ََك٬ُ٧اْ َح

َ
 . واًمث٤مّن سم٤مًم٤ٌمء ،اعمٗمٕمقل إول سمَٕمغَم  :﴾َوخ

دومع إُب  :ٟمحق ،ىمًٌؿ يّمؾ إمم سمٕمض ُمٗم٤مقمٞمٚمف سم٤مًمّمٚم٦م :واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م أيًْم٤م قمغَم ىمًٛملم

سْمٜمِِف قَمغَم  ِٓ - أؿم٤مر اًمٜمٌلُّ  :ٟمحق ،وىمًٌؿ َيِّمؾ إمِم ُمٗم٤مقمٞمٚمف اًمثالصم٦م سم٤مًمّمٚم٦م .ؿمٌٙم٦م اًمٌٜمِؽ  ُٟمُ٘مْقًدا 
-  ريض اهلل قمٜمٝمام - قمغَم سَمِرْيَرَة ذم زواضمٝم٤م سمٛمراضمٕم٦م ُُمٖمٞم٨م . 

 :وإومٕم٤مل اعمتٕمدي٦م سمدون طمرف ضم٤مري أيًْم٤م قمغَم صمالصم٦م أٟمقاع

ى إمم ُمٗمٕمقل واطمد1) َ ﴿ :ٟمحق ،( ُم٤م يتٕمدَّ  . ﴾َ٘ٱۡخُتِػ ٱَّللذ
ى إمم ُمٗمٕمقًملم2) ت٨َ٢َُا  ﴿ :ٟمحق ،( ُم٤م يتٕمدَّ ـُ ٬ََّلُ ٱلؽُّۡءيَا﴿ ﴾نَل٫َِۡػَح٨ذ٣ۡ٫ُ  ـُ ُ َر ۡػ َنَػَق ٱَّللذ َٜ  . ﴾١ذ
ى إمم صمالصم٦م ُمٗم٤مقمٞمؾ3)  . ُٟمريَؽ آي٤مِت اهللِ سَمٞمِّٜم٤َمٍت  :ٟمحق ،( ُم٤م يتٕمدَّ

 :وَهُٝمٜم٤م صمالث ىمقاقمد

نمط شمٕملمُّ اجل٤مرِّ ومٞمّمؾ اًمٗمٕمؾ إمم ُمٗمٕمقًمف سمٜمٗمًف سم ،َيقز طمذف اًمّمٚم٦م ؾمامقًم٤مـ 1

ؽِي٦َ ﴿ :ٟمحق ،وُمقوع احلذف ِِ َٰ وشمٖمػم  ،وأُم٤م إذا مل شمتٕملم اًمّمٚم٦م ،إمم اًمٌ٘مرة :أي ﴾تََُسُّ ٱ١جذ

ُمثؾ صالت اًمدظمقل  ،حلّمقل آًمت٤ٌمس واًمتٕم٘مٞمد ،ُمٕمٜم٤مُه سمتٖمػمُّ اًمّمٚم٦م ومال َيقز طمذومٝم٤م

 . واًمدقم٤مء واًمرهم٦ٌم واًمِمٖمؾ واًميب واًم٘مقل وهمػمه٤م
ْ َ٘إَِذا َدعَ ﴿وم٢منَّ ُمٕمٜمَك  يَۡػُع٬ُ٢َن ِِف ﴿و  ،ود اخلروج ،اىْمَتَحْٛمُتؿْ  ﴾٢ُۡخ٣ ُبُي٬ٗحا ََ٘ف٬٥ُِ٢ّا
٬َۡ٘اٗسا

َ
ِ أ ُث ﴿ ،وهق اًمدظمقل اعمٕمٜمقيُّ  ،َيْٕمَتٜمُِ٘مْقَٟمُف ويٚمتح٘مقن سمف :أي ﴾دِي٦ِ ٱَّللذ َٟ ِ ه َوٱل٥ََۡلٰٓ

ِ ةَاب  
٢َۡي٣٫ِ ٦ِ٤ّ ُُكّ َْ ْ َدَع٢ُۡخ٣ ة٦٫ِِذ َ٘إِن ١ذ٣ۡ حَُس٧٬ُ ﴿و  ،يزوروهنؿ زي٤مرةً  :﴾يَۡػُع٬ُ٢َن   :﴾٬ا

َـّ   . ضم٤مُمٕمتٛمقه
َٝ ﴿وُمٕمٜمَك  ـْ سمف ﴾َ٘اْدُ  نَلَا َربذ َٝ ﴿و  ،اؾْمَتِٕم ِ بِي٠ِ َرّب ـَ ض اًمٜم٤مس إمم  ﴾ٱۡدُ  إَِِلَٰ  طمرِّ

ِّ ﴿ ،آقمت٘م٤مد سمف نَس٦َُٰ ةِٱلۡشذ  :أي ،ودقم٤م ؾمٕمٌد قمغم ؿمٞمٍخ سمثالث ،يٓمٚم٥م إطمْم٤مره ﴾َوَيۡػُ  ٱۡۡلِ

 َّ  . ًمُف اخلػم ـمٚم٥م :ودقم٤م ًمٗمالنٍ  ،ـمٚم٥م ًمُف اًمنمَّ
ٌُْقَن ذم اعمٜم٤مص٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ٦ ٢ِ٤ّذثِ ﴿ ،شمريدوهن٤م وشمٓمٛمٕمقن ومٞمٝم٤م :وُمٕمٜمَك شَمْرهَم َْ ُب  َٕ َو٦٤َ يَۡؽ

َِٰه  ِف٩ۦِ  ﴿ ،يؽميمٝم٤م ُمتٕمٛمًدا :﴾٣َ  ۧإِةَۡر ۡٙ ٦ جذ َْ ِف٣ۡ٫ِ  ُٙ ٧
َ
ْ ةِأ ٓيروا ٕٟمٗمًٝمؿ قمٚمٞمف  ﴾َوََل يَؽَۡدُت٬ا
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ُِٕت٬نَ ﴿ . ومْمالً  ِ َرَٰ  . ٤مئٚمقهإِٟم٤م ؾم ﴾إِجذآ إَِِل ٱَّللذ
ـِ اخْلروج ،وُمٕمٜمَك ؿَمَٖمَؾ اًمداَر ؾَمَٙمٜمََٝم٤م  . َلَْتٜم٤َم وَسومتٜم٤َم :وؿَمَٖمَٚمْتٜم٤َم َأُْمَقاًُمٜم٤َم قَم

ِ ﴿وُمٕمٜمَك  بِي٠ِ ٱَّللذ ـَ ۡبُخ٣ۡ ِِف  ٰٓ َءاَذا٣٫ِِ٧ۡ ﴿و ،ؾم٤مومرشمؿ ﴾ََضَ ۡب٨َا لََعَ  . أَٟمْٛمٜم٤َمُهؿْ  :﴾ََ٘ۡضَ
ؽَ ﴿و ۡٞ ٨ُس٣ُ ٱَّّلِ َْ َذ٨َۡۡضُِب 

َ
ـَ  :﴾َوَۡلَۡۡضِۡب٦َ ِِب٥ُُؽِ٪٦ِذ ﴿ . ٟمُٙمػُّ وٟمٕمرض قمٜمف ﴾أ ِقْي  . هُيْ

ِ ﴿وُمٕمٜمك  ٬ُذ ةِٱَّللذ ُْ
َ
ؽِي٥ٗا﴿و  ،شمٙمٚمَّؿَ  ﴾َٛاَل أ

َٞ ذ٥َ٫ُا ٬ََۡٛٗل  ٌُْٝماَم  ﴾َو٠ُٛ ل
َوََل ﴿و  ،ظم٤مـمِ

 ِ ْ لََعَ ٱَّللذ ٬ل٬ُا ُٜ ـْ ىم٤مل قمٜمِّل ،ٓشمٗمؽموا قمٚمٞمف ﴾َت رأُه  :وىم٤مل اإلُم٤مم سمجقاز اًمٚمِٕم٥م ،أظمؼم :أي ،وَُم

 . ف سمٛمٕمٜمك اضمتٝمدوىم٤مل ومٞم ،رأًي٤م
ٌَْس ش َأنَّ »و ش أن»حُتذف اًمّمٚم٦م اجل٤مرة ىمٌؾ ـ  2  :ٟمحق ،ىمٞم٤مؾًم٤م ُُمٓمرًدا إذا أُِمـ اًمَٚم

ن َسآَءُز٣ۡ ﴿
َ
ِشۡتُخ٣ۡ أ َْ َو

َ
ـْ أن ضم٤مءيمؿ :أي ﴾أ ُز٬نَ ﴿ ،ُِم

َ
ۡن أ
َ
ِمۡؽُت أ

ُ
 . سم٠من أيمقن :أي ﴾َوأ

٧ذ٩ُۖ ََلٓ إَِل٩ََٰ إَِلذ ُ٪٬َ ﴿
َ
ُ خ ٧ذ٩ُ ﴿ ﴾َك٫َِػ ٱَّللذ

َ
ِيٓ َءا٨٤َُج خ  . سم٠مٟمَّفُ  :أي ﴾ۖ ََلٓ إَِل٩ََٰ إَِلذ ٱَّلذ

ـِ اًمٚمٌُس مل َيز طمذف اجل٤مر ىمٌٚمٝمام ٧ٌُْم أن أزوركَ  :ومال َيقز أن شم٘مقل ،وم٢من مل ي١ْمَُم  ،َرهِم

٧ٌَْم ذم اًمزي٤مرة أو رهم٧ٌَم قمٜمٝم٤م ،إلؿمٙم٤مل اعمراد سمٕمد احلذف ؟ أَرهِم  ،وماَل يٗمٝمؿ اًم٤ًمُمُع ُم٤مذا أردتَّ

ًمتٕمٛمٞم٦م اعمٕمٜمك اعمراد قمغم  ، إذا يم٤من اإلهب٤مم هق اعم٘مّمقدإّٓ  ،ومٞمج٥م ذيمر اًمّمٚم٦م ًمٞمتٕملم اعمراد

ُِٟط٬ُ٪٦ذ ﴿ :يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًم٤ًمُمع أو شمٕمٛمٞمِٛمفِ  ن ح٨َ
َ
َـّ إذا  :أي ﴾َوحَؽَۡدُت٬َن أ ذم أن شمٜمٙمحقُه

َـّ مجٞمالت َـّ دُمٞمامٍت  ،يم َـّ إذا يم  . أو قمـ أن شمٜمٙمحقه
ى إول إممـ  3 ـَ ومٕمٌؾ ُمٕمٜمك ومٕمٍؾ أظمر يتٕمدَّ  :ٟمحق ، اعمٗمٕمقل سمّمٚم٦م اًمٗمٕمؾ اًمث٤مّنإذا شمْمٛمَّ

ۡرِض  ﴿
َ
٤مىمٚمُتْؿ ُم٤مئٚملم ُمٓمٛمئٜمِّلْمَ إًمٞمٝم٤م :أي ﴾ٱذذا٢َُۡٛخ٣ۡ إَِِل ٱأۡل ك شَمْْمِٛمْٞمٜم٤ًم ،اصمَّ ٛمَّ ًَ  . وهذا ُي

 ،وم٢من اًمٌٍم واًمرؤي٦م واًمٜمٔمر ُمؽمادوم٦م ،وٓشمٜمس أٟمف َٓي٥م احت٤مد صٚم٦م إومٕم٤مل اعمؽمادوم٦م

ةَُُصُۡت ة٥َِا ﴿ :ٟمحقش إمم» واًمٜمٔمر ب ،دون اًمّمٚم٦مواًمرؤي٦م سم ،واًمٌٍم يّمؾ إمم ُمتٕمٚم٘مف سم٤مًم٤ٌمء
ْ ة٩ِِۦ وا يِۡػَح٣٫ُۡ ﴿ ﴾ل٣َۡ َحۡتُُصُ

َ
ٓ خ ا رََءا ة٠ِِ ﴿ ﴾٥َ٢َ٘ذ ُؽوَن إَِِل ٱۡۡلِ ُِ ََ٘ل ي٨َ

َ
ويمذًمؽ اًمقصمقق وآقمتامد  ﴾أ

ى سم٤مًم٤ٌمء ،ُمؽمادوم٤من ومالسمد ًمٓم٤مًم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ،إمم همػم ذًمؽش قمغم» واًمث٤مّن ب ،وإول يتٕمدَّ

ٔمر اًمٕمٛمٞمؼ ذم حُم٤َمَورات ومّمح٤مء اًمٕمرب وشمٕمٌػماهتؿ اًمرصٞمٜم٦م قمٜمد اؾمتٕمامل اًمّمٚم٦م ُمـ اًمٜم

٤مَزُة اًْمُٕمٛمٞم٤منِ  ،ٓ اشم٤ٌمع اًم٘مقاقمد ،ٕن اًمٕمٚمؿ هق صمٚم٩م اًمّمدور ،وطمذومٝم٤م  . وأُم٤م اًم٘مقاقمد ومٝمل قُمٙمَّ
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  أسئلٌة شفوية

 

 

 ُم٤م هق اًمالزم واعمتٕمدي ُمـ إومٕم٤مل؟ وُم٤م هل اًمّمٚم٦م ذم شمٕمدي٦م إومٕم٤مل؟ -1

 وذم ُمع أُمثٚمتٝم٤م. -2
ِ
 يمؿ قمدد صالت إومٕم٤مل وُم٤مهل ؟ اذيمر ُمٕم٤مّن اًم٤ٌمء

 حٝم٤م ُمع أُمثٚمتٝم٤م.يمؿ ٟمققًم٤م ًمٚمٗمٕمؾ اًمالزم ويمؿ ٟمققًم٤م ًمٚمٛمتٕمدي؟ ووِّ  -3

ى إمم اعمٗمٕمقل سمقاؾمٓم٦م طمروف اجلر؟ وُم٤م هل ؟ -4  يمؿ ىمًام ًمألومٕم٤مل اًمتل شمتٕمدَّ

 ُمتك َيقز طمذف اًمّمٚم٦م وُمتك ٓ َيقز؟ -5

 يمٞمػ شمتٖمػمَّ اعمٕم٤مّن سمتٖمٞمػم اًمّمالت؟ اذطمف ذم أُمثٚم٦م اًمدظمقل واًمرهم٦ٌم واًمدقم٤مء. -6

ف قمغم ِصالت إ -7  ومٕم٤مل؟هؾ شمتحد اًمّمالُت ذم إومٕم٤مل اعمؽمادوم٦م؟ ويمٞمػ ٟمَتٕمرَّ
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  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

اؾمتخرج اًمٙمٚمامِت اًمالزُم٦م واعمتٕمدي٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمت٤مًمٞمـ٦م واؾمـتخدُمٝم٤م ذم مجـؾ  -1

 -ٗمٞمدة:ُم

تۡ ﴿طمٞمٜمام اؾمتقيٜم٤م قمغم اًمٓم٤مئرة ىُمٚمٜم٤م:   َؽ نَلَا َهَٰ ٱ٦َ َدَٰ ـُ غذ ـَ ِي  ٨ذا ََّلُ َّلذ ُٞ  َۖؼا َو٤َا 
 ٜۡ ٓ  ١٣ؽِجِيَ ٤ُ ا ٢ُِت٬نَ  إَِِلَٰ  ِإَوجذ َٜ ْ ذِي٫َارۡ ٱَوَٛاَل ﴿، ﴾١٤َرّب٨َِا ل٨٥َُ ُت٬ا ، َدقَمقُت اًمٜم٤مَس ﴾َٞ

 إمم اإلؾمالم وىمرأُت قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن.

سمتٖمٞمـػم   اًمٕم٤ٌمرات أشمٞم٦م واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ومٕمٚمٞم٦م أظمرىايمت٥م ُمٕم٤مّن إومٕم٤مل ذم -2

 -:اًمّمالت

ل،   ۡبد﴿ُمـ رهِم٥َم قمـ ؾُمٜمَّتل ومٚمـٞمَس ُِمٜمِـّ  ٱِِف  ُخ٣ۡ ِإَوَذا ََضَ
َ
٢َديۡ ِض ٢ََ٘دحۡ ۡرأۡل َْ  ُس٣ۡ َؿ 

 ٜۡ ن َت
َ
واْ ٦َ٤ِ ُس٨َاٌح أ ٬َ٢َٰ ٱُُصُ ، دظمؾ راؿمٌد قمغم أؾمت٤مِذه، ٓ شم٘مقًُمقا قمـغم اهلل ُمـ٤م ﴾ةِ لهذ

 ضسَم٧ْم هٜمٌد سمِخامره٤م قمغم صدِره٤م. ًمٞمس ًمٙمؿ سمف قمٚمٌؿ،

3-  ، ٌََع، ـمرَح، َأًْمَ٘مـك، أـَمـػَّ َب، ـَم ٠ٌَم، َضَ اسْمَح٨ْم ذم اعمٕم٤مضمؿ قمـ ُمٕم٤مّن اًمٙمٚمامت: َو

َيـ٦م، أو سمتٖمٞمـػم  َف، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ خمتٚمٗم٦م سمـدون اًمّمـٚم٦م أومٕمـ٤مًٓ ُمتَٕمدِّ وشَمَٓمرَّ

ًٓ ٓزُم٦ًم ُمتٕمدي٦ًم سمقاؾمٓم٦م طمروف اجلر.  اًمِّمالت أومٕم٤م
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دت قمـ قمالُم٤مت آؾمؿ واًمٗمٕمؾ :اؾمؿ اًمٗمٕمؾ وشمدل إُّم٤م قمغَم ُمٕمٜمَك ومٕمؾ  ،يمٚمٛم٦م ضُمرِّ

م ،آُملم سمٛمٕمٜمك اؾِْمَتِج٥ْم  :ٟمحق ،إُمر قم٤مَن  ،وأُم٤مَُمَؽ سمٛمٕمٜمك اطْمَذْر وشمٌٍّم وشم٘مدَّ وُهْ

قُمْقا وؾم٤مسم٘مقا أهي٤م اعمتخٚمٗمقن عْ وَهٞمْ  ،وإِْيِف سمٛمٕمٜمك ِزدْ  ،اعمتخٚمَّٗمقن سمٛمٕمٜمَك: َأْهِ  ،٧َم سمٛمٕمٜمك أْهِ

عَ  :ٟمحق ،وَه٤مَك سمٛمٕمٜمك ظُمْذ: أو قمغم ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض وؿَمت٤َّمَن سمٛمٕمٜمك  ،ُوؿْمَٙم٤مَن سمٛمٕمٜمك َهُ

َق  َٝم٤مَم سمٛمٕمٜمك مل يٌؼ رءٌ  ،اوْمؽَمَ سَمْخ سمٛمٕمٜمَك أوْمَرُح  :ٟمحق ،أو قمغم ُمٕمٜمَك اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ،مَهْ

ـُ  ،وأْرَى  ـُ أو أؾْمَتْٝمِج
ًِ سمٛمٕمٜمَك ش وأْ »و  ،ٜمِْل و ىَمْدِّنْ سمٛمٕمٜمَك يٙمٗمٞمٜملوىَمٓمْ  ،وِزْه سمٛمٕمٜمَك َأؾْمَتْح

ُػ  ،أقْمَج٥ُم  قَم٤مَٟمف :ٟمحق ،أو قمغم اًمتٕمج٥م ،َوْي سمٛمٕمٜمَك أشمَٚمٝمَّ ُم٤م  :سمٛمٕمٜمك ،واًه٤م ًَمفُ  ،وسُمْٓمآَٟمفُ  ،ُهْ

ٌَفُ   . أَهقَمُف وُم٤م أسْمَٓم٠مُه وُم٤م أـمٞم
 ،ًمٖم٦م ومٞمفواؾمؿ اًمٗمٕمؾ أىمقى ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمذي سمٛمٕمٜم٤مه ذم أداء اعمٕمٜمك وإفمٝم٤مره يم٤مُماًل ُمع اعم٤ٌم

يٗمٞمد آومؽماق اًم٤ٌمًمَغ ش ؿمّت٤منَ »وًمٙمـ اؾمؿ اًمٗمٕمؾ  ،ٗمٞمد جمرد آومؽماقيُ ُمثاًل ش اومؽمَق »وم٤مًمٗمٕمؾ 

 وهٙمذا ذم أؾمامء إومٕم٤مل إظمرى . ،ويمامل اًمٌٕمد

 :ىمٞم٤مدٌّ وؾَمامقملٌّ  :وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر صٞم٤مهمتِف ٟمققم٤من

ف شم٤ممي  ُمـ يمؾ ومٕمٍؾ صمالصملش قَماَلمِ »أن يّم٤مغ اؾمؿ ومٕمؾ أُمر قمغم وزن  :وم٤مًم٘مٞم٤مدُّ   ،ُمتٍمِّ

ْس  ،َدوم٤مِع سمٛمٕمٜمك اِْدوَمعْ  ،سَمداِر سمٛمٕمٜمك ُاسْمُدر ،سَمراِك سمٛمٕمٜمك ُاصْم٧ٌُْم  :ٟمحق ًَ ٤مِس سمٛمٕمٜمك اُِْم ًَ وىُمِرئ  ،َُم

 . َٟمَٔم٤مِر سمٛمٕمٜمك اٟمتٔمِرْ  ،قَمالِق سمٛمٕمٜمك شَمَٕمٚمَّْؼ  ،َدراِك سمٛمٕمٜمك أْدِركْ  ،ٓمَتَسَّ  :أي ﴾َفاِسۖٓ ََل مَ ﴿
 . ِمتؼُّ ُمـ يمؾ ومٕمؾ صمالصمل إٓ ُم٤م ؾُمِٛمع ُمـ اًمٕمربوقمٜمد اعمؼمد هذا أيًْم٤م ؾَمامقِملٌّ ٓيُ 

ٌؾ وُمٜم٘مقٌل  :ُمـ أؾمامء إومٕم٤مل ىِمًامن واًمًامقمل  . ُُمردَمَ
ْ يقَوْع عمٕمٜمًك آظمر ىمٌؾ اؾمتٕمامًمِف ذم ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ :وم٤معمُْردَمَُؾ  وىمد ُووع ذم أول إُمر  ،ُم٤ممَل

ْؾ  :ٟمحق ،ًمٞمدل قمغم ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ  ،سمٛمٕمٜمك ُاْدقُمفُ  ،وطَمٞمََّٝمَؾ سمٗمالنٍ  ،طملَّ وطَمٞمََّٝماَل سمٛمٕمٜمك أىْمٌِْؾ وقَمجِّ

 . ُهْس وَصْف يمالمه٤م سمٛمٕمٜمك ُاؾْمُٙم٧ْم  ،َُمْف سمٛمٕمٜمك ُايْمُٗمْػ  ،َهٞمَْٝم٤مَت سمٛمٕمٜمك سمُٕمدَ  ،سَمْٚمَف سمٛمٕمٜمك َدعْ 
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وم٘مد يم٤من ُمّمدًرا  ،ُم٤ميم٤من ُمًتٕمٛماًل ذم ُمٕمٜمًك آظمر ىمٌؾ اؾمتٕمامًمِف ذم ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ :واعمٜم٘مقل

ا َوجمروًرا ر اإلرواد ُمّمدر اإلومٕم٤مل ،ْيَدَك سمٛمٕمٜمك أُْمِٝمْؾ ُروَ  :ٟمحق ،أو فمروًم٤م أو ضم٤مرًّ وي٤م  ،ُُمّمٖمَّ

َق  ،ًمَِٞم٠ْمظُمْذ يُمؾُّ رضمؾ ُمٜمٙمؿ ىِمْرَٟمفُ  :أي ،ىمقِم سَمدادِ   ،ُمٜم٘مقل ُمـ اًمٌدد ُمّمدر سَمدَّ سمٛمٕمٜمَك شمَٗمرَّ

٧ٌُْم: ًَمَدْيَؽ  ٤ٌَمقَمدْ  ،وإًمٞمؽ قمٜمِّل ،سمٛمٕمٜمَك ظُمذْ  ،وإًمٞمَؽ هذا ،وُمٙم٤مَٟمَؽ سمٛمٕمٜمك ُاصْم قمٚمٞمؽ  ،سمٛمٕمٜمك شَم

 . ِئْد واْروُمْؼ سمٛمٕمٜمك اشمَّ 
دظمقُل اًمالم واجلرِّ واًمتٜمقيـ واًمت٤مء اعمرسمقـم٦م  :هذا ويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أنَّ قمالُم٤مِت آؾمؿ

 ،واإلؾمٜم٤مد إًمٞمف واًمٜم٦ًٌم إًمٞمف واًمتّمٖمػم ويمقٟمف ُمْم٤موًم٤م وُمقصقوًم٤م وُمثٜمًّك وجمٛمققًم٤م وُمٜم٤مدًى 

ع دظمقل ىمد واًمًلم وؾمقف واحلروف اجل٤مزُم٦م وحلقق اًمْمٛمػم اعمرومق :وقمالُم٤مت اًمٗمٕمؾ

 . اعمتّمؾ وٟمقّن اًمت٠ميمٞمد
ُف إَّٓ َهُٚمؿَّ  ،وم٠مؾمامء إومٕم٤مل ٓشم٘مٌؾ ؿمٞمًئ٤م ُمـ هذه اًمٕمالُم٤مت  ،ه٤مء ،َهْٞم٧َم  ،وٓشمتٍمَّ

٥ُم  ،إمَِم  ،قَمغَم  ،ًَمَدى ،دونَ  ،َُمَٙم٤منَ  ،شَمَٕم٤مَل  ،َهلِّ  ،ه٤مِت  ًْ وم٢منَّ اًمٕمرب  ،ح راِزَك،طَمج٤مَزْيَؽ  ،طَم

ومقهن٤م سم٢محل٤مق اًمْمامئر ُمٕمٝم٤م  :وهل يمام يكم ،ىمد ُيٍمِّ

ى سمـ ،اؾمؿ ومٕمؾ إُمر اًمالزم سمٛمٕمٜمك َأىْمٌِْؾ  :َهُٚمؿَّ  ْقا إمَم طَم٤مضَمتُِٙمؿْ  :ٟمحقش إمم»ويتٕمدَّ  ،َهُٚمٛمُّ

ى سمدون اًمّمٚم٦م أيًْم٤م ويًتقي ومٞمف  ،أطمِيوهؿ :أي ﴾َ٪٣ُ٢ذ ُك٫ََػآَءُز٣ُ ﴿ :ٟمحق ،ويتٕمدَّ

ؾ أُمر ويٙمقن ومٕم ،وهق إومّمح ،اًمقاطمد وآصمٜم٤من واجلامقم٦م واًمذيمر وإٟمثك قمٜمد احلج٤مزيلم

ْقا ،َهُٚمامَّ  ،ومٞم٘م٤مل َهُٚمؿَّ  ،شُمٚمحؼ سمف وامئر اخلٓم٤مب اعمرومققم٦م قمٜمد أهؾ ٟمجد ْل  ،َهُٚمٛمُّ  ،َهُٚمٛمِّ

ـَ  َٝ  ﴿ُمثؾ  ،َهُٚمؿَّ ًَمُٙمام ،َهُٚمؿَّ ًَمَؽ  :ٟمحق . وأطمٞم٤مًٟم٤م شمٚمٞمٝم٤م اًمالم . َهْٚمُٛمْٛم َ وىمد شمٚمح٘مٝم٤م  ﴾َ٪ۡيَج ل

َـّ  :ٟمحق ،ٟمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م نِّ  ،َهُٚمٛمَّ َـّ  ،َـّ َهُٚمٛمُّ  ،َهُٚمامَّ  . َهْٚمُٛمْٛمٜم٤َمنِّ  ،َهُٚمٛمِّ
 ًمٚمٛم١مٟم٨م ،سمٛمٕمٜمك ظُمْذ ًمٚمٛمذيمر :ه٤مءَ 

ِ
 :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،وَه٤مُؤْم ًمٚمجٛمع ،وه٤مء

ْ َِٞتَٰتَِي٩ۡ ﴿ َٛۡؽُءوا  ،وَيقز شمٍميٗمٝم٤م سمحذف الٛمزة وإحل٤مق يم٤مف اخلٓم٤مب ُمقِوَٕمَٝم٤م ﴾َ٪آُؤُم ٱ

َـّ  ،ه٤مكِ  ،َه٤ميُمؿْ  ،ه٤ميُماَم  ،ه٤مك اعمٗمت٤مَح ظم٤مًمًدا شم٤مًمًدا :ٟمحق  . َه٤ميُم
وذم اًمتٜمزيؾ  ،َه٤مشملِْمَ  ،َه٤مشمَِٞم٤م ،َه٤ميِتْ  ،َه٤مشُمقا ،ه٤مشمِٞم٤م ،ه٤مِت  :شمٍميٗمفُ  ،سمٛمٕمٜمك أقمٓمِٜمِل َه٤مِت 

 ﴾َ٪اح٬ُاْ ةُۡؽَه٨ََُٰس٣ۡ  ﴿ :اًمٕمزيز
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عْ  َهلَّ   ،َهٞمُّْقا: ويًتقي ومٞمٝم٤م اًمذيمر وإٟمثك ،َهٞم٤َّم ،هلَّ  ،صٞمُٖمُف صمالٌث  ،سمٛمٕمٜمك أْهِ

 . شَُمَٙم٤مَٟمَؽ » . وهٙمذا ُمثؾ ،ٞمََّؽ ي٤مرضمُؾ هَ  :ومٞم٘م٤مل ،وشَمٚمح٘مُف يم٤مف اخلٓم٤مب
وذم اًمتٜمزيؾ  . شَمَٕم٤مًَملْمَ  ،شَمَٕم٤مًَمَٞم٤م ،شَمَٕم٤مزَمْ  ،شَمَٕم٤مًَمْقا ،شمٕم٤مًَمَٞم٤م ،شمٕم٤مَل  :شمٍميٗمفُ  ،سمٛمٕمٜمك أىْمٌِْؾ  شَمَٕم٤مَل 

ِۢ ﴿ :اًمٕمزيز ٬َآء ـَ ال٬َۡاْ إَِِلَٰ ََك٥َِث   َٓ ُٓۡس٦ذ ﴿ ﴾َت ٤َّخِ
ُ
ا١َۡيَ أ َٓ  . ﴾َذَخ

 :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،سمت٘مٚمٞم٥م يم٤مف اخلٓم٤مبش طَمَذاِرك»إمَم ش َُمَٙم٤مَٟمَؽ »وشمٍميػ 

ََكٓؤُُز٣ۡ  ﴿ ٧ُخ٣ۡ َوُۡشَ
َ
ٌُُتْقا أٟمتؿ وأصٜم٤مُمٙمؿ :أي ﴾٤َََك٧َُس٣ۡ أ َفُس٣ۡ  ﴿ ،ُاصْم ُٙ ٧

َ
٢َۡيُس٣ۡ أ  :أي ﴾َْ

 اًِمَزُُمْقا أٟمٗمًٙمؿ وىمقُمقا سم٢مصالطمٝم٤م.

 ،أهي٤م إوٓدُ  وُدْوَٟمُٙمْؿ ال٤مرَب  ،ُدْوَٟمَؽ اًمٚمصَّ ي٤مطم٤مُمد :ي٘م٤مل ،سمٛمٕمٜمك ظُمذْ ش ُدْونَ »و 

 .وُدْوَٟمِؽ اًم٘مَٚمَؿ واًمدومؽم ي٤م وم٤مـمٛم٦م
٤ًٌم :وطمج٤مَزْيَؽ  ،ايِْمتَِػ سمفش طمًٌؽ هذا»وُمٕمٜمك  وطمذاِرك زيًدا  ،اطِْمَجْز سَمْٞمٜمَُٝمْؿ دائ

 . ًمِٞمٙمـ ُمٜمؽ طمذٌر سمٕمد طَمَذرٍ  :وطَمذاَرْيَؽ 

 
 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

حف ذم وـقء  -1  إومٕم٤مل وإومٕم٤مل اعمرادوم٦م ل٤م ذم أصؾ اعمٕمٜمك؟ ووِّ
ِ
ُم٤م هق اًمٗمرق سملم أؾماَمء

 إُمثٚم٦م.

ْحٝمام ُمع إُمثٚم٦م. -2  ُم٤م هق اًم٘مٞم٤مد واًمًامقمّل ُمـ أؾمامء إومٕم٤مل؟ ووِّ

ف يمالًّ ُمٜمٝم٤م واذيمر إُمثٚم٦م.يمؿ ىم -3  ًام يٜم٘مًؿ إًمٞمف اؾمؿ اًمٗمٕمؾ اًمًامقمل؟ قمرِّ

ف ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م. -4  ُم٤م هل اًمتل َيري ومٞمٝم٤م اًمتٍميٗم٤مت ُمـ أؾمامء إومٕم٤مل؟ سِّ

ش إًَمْٞمـَؽ قمــ ا ًمرذائـؾ»؟ وسملم ُمٕم٤مّن: شَهُٚمؿَّ ؿُمَٝمداَءيمؿ»وش َهُٚمؿَّ إًَمٞمٜم٤م»ُم٤م هق اًمٗمرق سملم  -5

ـْ َيِّمُٚمقا إًمْٞمَؽ إش »إًَمْٞمَؽ هذا اًمٙمت٤مَب اعمٗمٞمدَ »و  ؟شهّنؿ ًم
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

زُمٜمتٝم٤م صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ٞمٝم٤م وأاؾمتخرج ُمـ اًمٕم٤ٌمرات أشمٞم٦م أؾمامء إومٕم٤مل وسملم ُمٕم٤مٟم -1

 -ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

ُػونَ ٫َاَت َ٪يۡ َ٪يۡ ﴿ (1) َْ ٓ ﴿( 2) ﴾٫َاَت ل٥َِا ح٬ُ ذ٥َ٫ُا ٠ ل ُٜ ّف   ََل َت
ُ
٧ذ٩ُ َويۡ ﴿( 3) ﴾أ

َ
ََل  َۖسد

 ۡٙ َٰ ١ۡ ٱ٢ُِص ُح َٝ  َ٪يۡ  َوَٛا١َۡج ﴿( 4) ﴾ُِٙؽونَ َك َ ٢َيۡ ﴿( 5) ﴾َج ل َفُس٣ۡ   ُس٣ۡ َْ ُٙ ٧
َ
( 6) ﴾أ

.( َدوم٤مِع قمـ اًمٗمْم7طملَّ قمغم اًمّمالة )
ٍ
ؼِمَ إٟم٤ًمٟم٤م قمغم ومِٕمؾ رء  ٤مئؾ وطمذاِر أن دُمْ

ل اجلٛمؾ أشمٞم٦م  -2  -إمم مجؾ ُمٌدوءٍة سم٠مؾمامء إومٕم٤مل:طمقِّ

ـْؾ إذا  ْع سمِٜمـ٤م إمم اًمّمـالة، مَتَٝمَّ ظُمذ اًم٘مٚمؿ أهي٤م اًمٓم٤مًم٥ُم، يُمػَّ قمام قمٚمٞمف ُمـ اًمٚمٖمق، أْهِ

ُمــ هـق أيمـؼُم  شمَٙمٚمَّْٛم٧َم، اِْصٜمَِع اعمٕمروف همػم ُمٜمتٔمر ضمزاءه، ُاؾْمُٙم٧ْم طِمـلَم َيـَتَٙمٚمَّؿُ 

٥م قمغم اإلٟم٤ًمن يمٞمػ يٜمًك ظم٤مًم٘مف.  ُِمٜمؽ. أشمٕمجَّ

ُمـ يمؾ ومٕمؾ ِم٤م ي٠ميت، ووْٕمف ذم مجٚم٦ٍم ُمٗمٞمـدة ُمــ ش وَمَٕم٤ملِ »ُصْغ اؾمَؿ ومٕمٍؾ قمغم وزن  -3

َؾ، طَمِذَر. ًَ َب، ؾِمِٛمَع، وَمَتَح، وَمِٝمَؿ، ضَمَٚمَس، شَمَرَك، َٟمَزَل، هَم  إٟمِم٤مِئَؽ: َٟمٍَم، َضَ
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 صهالباب الجاىٕ يف أبئة اال

ويمٚمٛم٦مآؾمؿ يمام شُم٘م٤مسمِؾ اًمٗمٕمَؾ  ،ىمد ؾمٌؼ شمٕمريػ آؾمؿ آصٓمالطمل ذم أول اًمٙمت٤مب

وي٘م٤مل ًمُف اؾمؿ  ،وطمٞمٜمئذ يٙمقن آؾمؿ سمٛمٕمٜمك اعمقصقف اجل٤مُمد ،واحلرَف يمذًمؽ شُم٘م٤مسمِؾ اًمّمٗم٦مَ 

ك ،اًمٕملم وآؾمؿ اعمٌٝمؿ أيًْم٤م وأُم٤م قمٜمد  ،وهذا قمٜمد اًمٍمومٞملم ،إلهب٤مُمِف اًمدًٓم٦م قمغم وصػ اعمًٛمَّ

واعمراد سمّمٞمغ اًمّمٗم٦م ُم٤ميدل  ،ة وم٤مٕؾمامء اعمٌٝمٛم٦م هل أؾمامء اإلؿم٤مرة واعمقصقُٓت واًمْمامئراًمٜمح٤م

 . قمغم اًمذات ُمع اًمقصػ ُمـ أؾمامء اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل واعم٤ٌمًمٖم٦م واًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ
يمام أٟمف ي٘م٤مسمؾ  ،هذا اؾمؿ وًمٞمس سمٛمّمدر :ومٞم٘م٤مل ،وًمٗمظ آؾمؿ ي٘م٤مسمؾ اعمّمدر أيًْم٤م

 . واعمّمدر صٞمٖم٦ٌم شمدل قمغم احلدث وم٘مط ،وآؾمؿ ذم اًمٚمٖم٦م ُم٤م ُيٕمرف سمف اًمٌمء ،اًمٚم٘م٥م واًمُٙمٜمَْٞم٦مَ 
وم٤معمّمدر ُم٤م ظمرج  ،ُمّمدر وُمِمتؼ وضم٤مُمد :ومام ُي٘م٤مسمِؾ اًمٗمٕمَؾ واحلرَف قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم

ويمؾ ُمـ  ،واجل٤مُمد ُم٤م ٓيٙمقن ُمّمدًرا وٓ ُمِمتً٘م٤م ،واعمِمتؼ ُم٤م ظمرج ُمـ اًمٗمٕمؾ ،ُمٜمف اًمٗمٕمؾ

 . وم٢مٟمف يٙمقن ُخ٤مؾمٞم٤ًّم أيًْم٤م ،سمخالف اجل٤مُمد ،أو رسم٤مقمٞم٤ًّم ُمثؾ ومٕمٚمفإوًملم ٓيٙمقن إٓ صمالصمًٞم٤م 
( 2( أىم٤ًمم آؾمؿ طم٥ًم قمدد احلروف )1) . ومٝمذا اًم٤ٌمب اًمث٤مّن أيًْم٤م يِمٛمؾ قمنمَة أُمقر

( شم٠مٟمٞم٨م 5( اعمِمت٘م٤مت وأىم٤ًمُمٝم٤م )4( اعمّم٤مدر وأىم٤ًمُمٝم٤م )3أىم٤ًمم آؾمؿ طم٥ًم طمرف أظمره )

 اجل٤مُمدة )
ِ
( اًمٜم٦ًٌم وآؾمؿ 9( اجلٛمع اعمٙمن )8( اجلٛمع اًم٤ًممل )7( اًمتثٜمٞم٦م )6اًمّمٗم٤مت وإؾمامء

 . ( اًمتّمٖمػم وآؾمؿ اعمّمٖمر10اعمٜمًقب )

 أقضاو االصه حَضَب عدد احلزّف -1
( 1) :وذًمؽ قمغم اًمٜمحق إيت ،يٜم٘مًؿ آؾمؿ طم٥ًم قمدد طمروومف إمم اصمٜمَل قمنم ىمًاًم 

( اًمثالصمل 5ل اعمزيد سمحرف )( اًمثالصم4( اخلامد اعمجرد )3( اًمرسم٤مقمل اعمجرد )2اًمثالصمل اعمجرد )

( اًمرسم٤مقمل 8( اًمثالصمل اعمزيد سم٠مرسمٕم٦م أطمرف )7( اًمثالصمل اعمزيد سمثالصم٦م أطمرٍف )6اعمزيد سمحروملم )

( اخلامد 11( اًمرسم٤مقمل اعمزيد سمثالصم٦م أطمرف )10( اًمرسم٤مقمل اعمزيد سمحروملم )9اعمزيد سمحرف )
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 . ( اخلامد اعمزيد سمحروملم12اعمزيد سمحرٍف )
 . قء قمغم يمؾ ىمًؿ ُمٜمٝم٤م سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممومٜمجتٝمد إًم٘م٤مء اًمْم

 الثالثي اجملرد
اًمْمٛم٦م  :ووم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م حتتٛمؾ احلريم٤مت اًمثالث ،هذا اًم٘مًؿ يّم٤مغ سمثالصم٦م أطمرف وم٘مط

وقملم اًمٙمٚمٛم٦م حتتٛمؾ احلريم٤مت  ،ٕهن٤م أول اًمٙمٚمٛم٦م ،وَٓيقز ومٞمٝم٤م اًمًٙمقن ،واًمٗمتح٦م واًمٙمنة

إٓ أن شمًٕم٦ًم ُمٜمٝم٤م  ،سمِيب اًمثالصم٦م ذم إرسمٕم٦م ،٤مءً ومحّمؾ اصمٜم٤م قمنم سمٜم ،اًمثالث واًمًٙمقن

وم٢مٟمف وفمٞمٗم٦م  ،وٓسمح٨م ًمٜم٤م قمٜمف ،وٓم اًمٙمٚمٛم٦م ُمقوع اإلقمراب ،وصمالصم٦م ُمٜمٝم٤م ؿم٤مذةٌ  ،ُمٓمردة

 :وم٤مًمتًٕم٦م اعمٓمردة يمام يكم ،قمٚمؿ اًمٜمحق

ُمـ  :َصٜمْعٌ  ،قَمْذٌب  ،وقَمْدٌل  ،ُمـ إؾمامء اجل٤مُمدة :صَمْٛمرٌ  ،سَمٞم٧ٌْم  ،سَمْحرٌ  :ٟمحق ،( وَمْٕمٌؾ 1)

ـِ  :ي٘م٤مل ،ٗم٤متاًمّم  :ويمذًمؽ ،طم٤مِذٌق ذم اًمّمٜمٕم٦م ُم٤مِهٌر ذم قمٛمؾ اًمٞمديـ :أي ،َرضُمٌؾ َصٜمُْع اًْمَٞمَدْي

 . رضم٤مل َصٜمُْٕمْقنَ 
ُمـ  :ٟمِْْمقٌ  ،ُِمْٚمٌح  ،وضِمْٚمٌػ  ،ُمـ اجل٤مُِمدة :قِمْٚمؿٌ  ،ضِمْٚمدٌ  ،ضِمْذعٌ  :ٟمحق ،( ومِْٕمٌؾ 2)

سمٛمٕمٜمك  ،واعمِْٚمُح  ،ؾُمفُ واجِلْٚمُػ ُمـ اًمٖمٜمؿ هق اعمًٚمقخ اًمذي ُأظمِرَج سمٓمٜمُُف وىُمٓمَِع رأ ،اًمّمٗم٤مت

 . اعمٝمزول :أي ،واحلٞمقان اًمٜمِْْمقُ  ،اعم٤مًمح
 . ُمـ اًمّمٗم٤مت :ُصْٚم٥ٌم  ،طُمْٚمقٌ  ،وُُمرٌّ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :ىُمْرطٌ  ،ىُمْٗمٌؾ  ،سُمْردٌ  :ٟمحق ،( وُمْٕمٌؾ 3)
ٌٌَؾ  :ٟمحق ،( وَمَٕمٌؾ 4) ـٌ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :ىَمَٚمؿٌ  ،ىَمَٛمرٌ  ،ضَم ًَ ُمـ  :طَمَدٌث  ،سَمَٓمٌؾ  ،وطَم

٤ٌَّمهنؿ :أي ،ث اًم٘مقمٟمحـ أطمدا :ي٘م٤مل ،اًمّمٗم٤مت  . ؿُم
ـٌ  ،ووَمِرٌح  ،ُمـ اجل٤مُمدة :يَمتٌِػ  ،َٟمِٛمرٌ  ،وَمِخذٌ  :ٟمحق ،( وَمِٕمٌؾ 5) ُمـ  :طَمِذرٌ  ،وَمٓمِ

 . اًمّمٗم٤مت
ٌُعٌ  ،َرضُمٌؾ  :ٟمحق ،( وَمُٕمٌؾ 6) ُمـ  :طَمُدٌث  ،ظَمُٚمطٌ  ،وَٟمُدٌس  ،ُمـ اجل٤مُمدة :قَمُْمدٌ  ،ؾَم

وهؿ  ،ون أن َيْثُ٘مَؾ قمٚمٞمٝمؿواًمذي ُي٤مًمط اًمٜم٤مَس د ،اًمٜمَُدُس هق هيع اًمًٛمع واًمٗمٝمؿ . اًمّمٗم٤مت

 . واحلَُدُث هق احلًـ اًمٌٞم٤من ،واخلَُٚمُط هق اعمخ٤مًمُِط ًمٚمٜم٤مس اًمٕم٤مرف سم٠مطمقالؿ . َٟمُدؾُمْقنَ 
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دٌ  ،ضُمَرذٌ  :ٟمحق ،( وُمَٕمٌؾ 7) ٌَدٌ  ،وطُمَٓمؿٌ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :ُٟمَٖمرٌ  ،ُسَ واحُلَٓمُؿ  ،ُمـ اًمّمٗم٤مت :ًُم

ٌَدٌ  :وي٘م٤مل ،هق اًمراقمل اًمٕمٜمٞمػ ٌَدٌ و رضُم  ،يمثػم :أي ،ُم٤مٌل ًُم  . ٓي٤ًمومر وٓيؽمك سمٞمتف :ٌؾ ًُم
 . ُمـ اًمّمٗم٤مت :ـُمُٚمٌؼ  ،ُٟمُٙمرٌ  ،وضُمٜم٥ٌُم  ،ُمـ اجل٤مُمدة :ـُمٜم٥ٌُم  ،ُأُذنٌ  ،قُمٜمٌُؼ  :ٟمحق ،( وُمُٕمٌؾ 8)
ُمـ  :قِمَدى ،ؾِمَقى ،وِزَيؿٌ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :قِمَقٌض  ،قِمٜم٥ٌَم  ،ِوَٚمعٌ  :ٟمحق ،( ومَِٕمٌؾ 9)

ىمقٌم  ،سمٛمٕمٜمَك اعمٙم٤من اعمتقؾمط وُمٙم٤مٌن ؾِمقًى  ،ُمتٗمرىم٦م :أي ،ُم٤مؿمٞم٦م ِزَيؿٌ  :ي٘م٤مل . اًمّمٗم٤مت

 . اعمت٤ٌمقمدون :أي ،قِمَدى
 :وأُم٤م اًمثالصم٦م ُمـ إوزان اًمِم٤مذة ومٝمل

 ،ُمـ اًمّمٗم٤مت :سمِٚمِزٌ  ،وإسِمِدٌ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :قِمٌٌِؾ )اؾمؿ ُمقوع( إسِمٌِؾ  :ٟمحق ،( ومِِٕمٌؾ 1)

 . واًمٌِٚمُِز سمٛمٕمٜمك اعمرأة اًمْمخٛم٦م ،اإلسمد سمٛمٕمٜمك اًمقطمٌم
 . ُرِئٌؿ سمٛمٕمٜمك آؾم٧م ،ـ أوى( ُوقِمٌؾ وهق شمٞمس اجلٌؾُدِئٌؾ )وهق اسم :ٟمحق ،( وُمِٕمٌؾ 2)
ٌٌُؽ سمٛمٕمٜمك ُمًػم اًمٙمقيم٥م :ٟمحق ،( ومُِٕمٌؾ 3)  . وِرسُمٌق سمٛمٕمٜمك اًمِرسم٤م ،طِم

 الرابعي اجملرد
 :وهل يمام يكم ،اًمٕمرب يًتٕمٛمٚمقن ًمُف ؾمت٦م أوزان

ُمـ  :ؿَمْجَٕمؿٌ  ،ؾَمْٚمَٝم٥ٌم  ،وسَمْٚمَ٘معٌ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :قَمٜمؼَْمٌ  ،سَمْرَزٌخ  ،ضَمْٕمَٗمرٌ  :ٟمحق ،( وَمْٕمَٚمٌؾ 1)

شمَدُع  اًمَٗم٤مضِمرةُ اًمٞمٛملم » :اخل٤مزم ُمـ يمؾ رء وذم احلدي٨م :أي ،ُمٙم٤من سَمْٚمَ٘معٌ  :ي٘م٤مل ،اًمّمٗم٤مت

ي٤مَر سَمالىِمعَ   . واًمَِمْجَٕمُؿ سمٛمٕمٜمك اًمْمخؿ اًمٓمقيؾ ،واًمًٚمٝم٥م ُمـ اًمرضمؾ واخلٞمؾ هق اًمٓمقيؾش اًمدِّ
ومرس  ،ُمـ اًمّمٗم٤مت ،ٌص قِمٜمْٗمِ  ،قِمْزسمِدٌ  ،وِزْهٚمٌِؼ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :ِزسْمِرٌج  :ٟمحق ،( ومِْٕمٚمٌِؾ 2)

 . قِمٜمِْٗمٌص سمٛمٕمٜمك اعمرأة اًمٌذيئ٦م ،قِمْزسمٌِد سمٛمٕمٜمك اًمًٙمران اعمٕمرسمد ،ِزْهٚمٌِؼ سمٛمٕمٜمك اًمنيع اخلٗمٞمػ
 ،ُمـ اًمّمٗم٤مت :ضُمْرؿُمعٌ  ،وىُمْٚمُ٘مٌؾ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :سُمْرىُمعٌ  ،وُمْٚمُٗمٌؾ  ،سُمْٚمٌٌُؾ  :ٟمحق ،( وُمْٕمُٚمٌؾ 3)

 . واجلرؿمع هق اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اإلسمؾ واخلٞمؾ ،واًم٘مٜمٌؾ سمٛمٕمٜمك اًمٖمٚمٞمظ اًمِمديد ،واًم٘مٚم٘مؾ سمٛمٕمٜمك اًمنيع
ٌَْٚمٌع ُمـ اًمّمٗم٤مت ،وِهْجَرعٌ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :ِوْٗمَدعٌ  ،ِدْرَهؿٌ  :ٟمحق ،( ومِْٕمَٚمٌؾ 4)  ،ِه

ٌَْٚمٌع سمٛمٕمٜمك اًمقاؾمع احلُٚم٘مقم اًمٕمٔمٞمؿ اًمُٚم٘مؿ ،واِلْجَرُع سمٛمٕمٜمك إْحؼ  . وِه
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ٌَْٓمرٌ  ،ِرسَمْحٌؾ  ،ٌَْحٌؾ وؾِم  ،ُمـ اجل٤مُمدة :ِصَ٘مْٕمٌؾ  ،ىِمَٛمْٓمرٌ  ،ومَِٓمْحٌؾ  :ٟمحق ،( ومَِٕمؾٌّ 5)  :ؾِم

ٌَْحُؾ سمٛمٕمٜمك اًمْمخؿ ُمـ اجلامل ،ُمـ اًمّمٗم٤مت
ًِ ٌَْٓمُر  ،و اًمِرسَمْحُؾ سمٛمٕمٜمك قمٔمٞمؿ اًمِم٠من ،واًم

ًِ واًم

 . سمٛمٕمٜمك اًمٓمقيؾ اعمٛمتد
 . وضُمْرؿَمٌع ُمـ اًمّمٗم٤مت ،ُمـ اجل٤مُمدة :ضُم١ْمَذرٌ  ،ضُمْخَدٌب  ،ـُمْحَٚم٥ٌم  :ٟمحق ،( وُمْٕمَٚمٌؾ 6)

وضُم١ْمَذٌر  ،وضُمْخَدٌب هق ذيمر اجلراد اًمْمخؿ ،إذا ـم٤مل ُمٙمثفُ  ـُمْحَٚم٥ٌم ٟمقٌع ُمـ اخلية شمٕمٚمق اعم٤مءَ 

 . وضُمْرؿَمٌع سمٛمٕمٜمك اًمٓمقيؾ . وًمد اًمٌ٘مرة اًمقطمِمٞم٦م

 اخلماسي اجملرد
 :وهل قمغم اًمٜمحق أيت ،وٓيًتٕمٛمؾ ومٞمف إٓ أرسمٕم٦م أوزان

ْرضَمٌؾ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :َزسَمْرضَمدٌ  ،ؾَمَٗمْرضَمٌؾ  :ٟمحق ،( وَمَٕمٚمٌَّؾ 1) ُمـ  :ٜمَْدٌل ضَمحَ  ،ؿَمَٛمْرَدٌل  ،ومَهَ

ْرضَمٌؾ سمٛمٕمٜمك اجلقاد اًمنيع . اًمّمٗم٤مت وضمحٜمدٌل سمٛمٕمٜمك  ،و ؿَمَٛمْرَدٌل سمٛمٕمٜمك اًمٓمقيؾ ،مَهَ

 . اًم٘مّمػم
ظُمَزقْمٌٌِؾ سمٛمٕمٜمك .  ُمـ اًمّمٗم٤مت :وىُمَذقْمِٛمٌؾ  ،ُمـ اجل٤مُمدة :ظُمَزقْمٌٌِؾ  :ٟمحق ،( وُمَٕمٚمٌِّؾ 2)

 . وىُمَذقْمِٛمٌؾ سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمػم اًمْمحؿ ،اًمُٗمٙم٤مه٦م واعمِزاح
٤مسَم٦م اًمِمديدة اًمّمقت :ٟمحق ،( وَمْٕمَٚمٚمٌِؾ 3) خَّ  ،َصْٝمَّمِٚمٌؼ ُمـ اجل٤مُمدة سمٛمٕمٜمك اًمٕمجقز اًمّمَّ

ٌَٚمٌِس  ٌَٚمُِس سمٛمٕمٜمك  ،اجلحٛمرش سمٛمٕمٜمك اًمٕمجقز اًمٙمٌػمة . ُمـ اًمّمٗم٤مت :وضَمْحَٛمِرٌش وىَمْٝم واًمَ٘مْٝم

 . إسمٞمض اًمذي شمٕمٚمقه يُمدرة
طْمٌؾ ُمـ وضِمْردَ  ،سمٛمٕمٜمك اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اخلرىم٦م ،ُمـ اجل٤مُمدة :ىِمْرـَمْٕم٥ٌم  :ٟمحق ،( ومِْٕمَٚمؾٌّ 4)

 . اًمّمٗم٤مت سمٛمٕمٜمك اًمْمخؿ ُمـ اإلسمؾ

 الثالثي ادلزيد حبرٍف وَّاحد
 ـ  :وهل يمام يكم ،ٟم٘متٍم ُمٜمٝم٤م قمغم صمامٟمٞم٦م وقمنميـ وزًٟم٤م ،وًمف أوزان يمثػمة

ٌٌَع . ،إوْمَٕمٌؾ  (1)  ٟمحق: إْص
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 ٟمحق: إصْمِٛمٌد . ،إوْمِٕمٌؾ  (2)

 ٟمحق: َُمْٗمَتٌح . ،َُمْٗمَٕمٌؾ  (3)

ِجٌد . ،َُمْٗمِٕمٌؾ  (4) ًْ  ٟمحق: َُم

 ٟمحق: ُُمٜمُْخٌؾ . ،ْٗمُٕمٌؾ ُمُ  (5)

 ٟمحق: ُُمْٙمَرٌم . ،ُُمْٗمَٕمٌؾ  (6)

 ُِمْروَمٌؼ . ،ٟمحق: ُِمٜمؼَْمٌ  ،ُِمْٗمَٕمٌؾ  (7)

 ٟمحق: َٟمْرضِمٌس . ،َٟمْٗمِٕمُؾ  (8)

 َيْٕمَٛمٌؾ . ،ٟمحق: َيْرَُمعٌ  ،َيْٗمَٕمُؾ  (9)

 قم٤ممِلٌ . ،ٟمحق: يم٤مِهٌؾ  ،وَم٤مقِمٌؾ  (10)

 ـم٤مسَمٌؼ . ،ٟمحق: ظَم٤مشَمؿٌ  ،وَم٤مقَمٌؾ  (11)

ٌف  ،َزْيٜم٥ٌَم  ،: هَمْٞمَٚمؿٌ ٟمحق ،وَمْٞمَٕمٌؾ  (12)  َهْٞمَٙمٌؾ . ،َصػْمَ

ٌ  ،ٟمحق: ضَمٞمِّدٌ  ،وَمْٞمِٕمٌؾ  (13)  وهذا اًمقزن خمتص سم٤معمٕمتؾ . ،ؾَمٞمِّدٌ  ،ًَملمِّ

 ،َهْقَزٌب . احلقُمؾ سمٛمٕمٜمك اًمًٞمؾ اًمّم٤مذم ،طَمْقَُمٌؾ  ،ٟمحق: يَمْقيَم٥ٌم  ،وَمْققَمٌؾ  (14)

 والقزب هق اًمٌٕمػم اًم٘مقي .

ٌٌَؾ  ،وَمٜمَْٕمٌؾ  (15) ٌٌَس ُمـ صٗم٤مت إؾمد وهق اًمَٕمٌقس . اًمٜم٤مىم٦م ،ٟمحق: قَمٜمْ  اًم٘مقي٦م . قَمٜمْ

ٌؾ  (16) ٌؾ  ،ٟمحق: ؾُمٚمَّؿٌ  ،وُمٕمَّ ٌٌَّع . ،وهق اًمْمٕمٞمػ اًمرذل ،ُزُمَّ  وشُم

٤ٌَمنٌ  ،ٟمحق: مَج٤َمدٌ  ،وَمَٕم٤مٌل  (17)  هَمَزاٌل . ،ضَم

 أي: يمثػمة اًمٚمحؿ َصٚم٦ٌٌم . ،يمِٜم٤َمٌز . ي٘م٤مل: ٟم٤مىم٦ٌم يمِٜم٤َمزٌ  ،ٟمحق: ِْح٤َمرٌ  ،ومَِٕم٤مٌل  (18)

 ؿُمَج٤مٌع . ،هُمَراٌب  ،ٟمحق: هُمالمٌ  ،وُمَٕم٤مٌل  (19)

 ؿَمِٝمٞمٌْد . ،ؾَمِٕمْٞمدٌ  ،ىَمِْمْٞم٥ٌم  ،ٟمحق: سَمِٕمػْمٌ  ،وَمِٕمٞمٌؾ  (20)

 ضَمْرَوٌل سمٛمٕمٜمك احلج٤مرة . ،ٟمحق: ضَمْدَوٌل  ،وَمْٕمَقٌل  (21)

 ىُمُٛمدٌّ . يمالمه٤م سمٛمٕمٜمك اًمٖمٚمٞمظ اًمِمديد . ،ٟمحق: قُمُتؾٌّ  ،وُمُٕمؾٌّ  (22)

 قَمْٚمَ٘مك . ،َِمكقَمٓمْ  ،ؾَمْٙمَرى ،ٟمحق: ؾَمْٚمَٛمك ،وَمْٕمغَم  (23)
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ٌْغَم  ،ٟمحق: هُبَْٛمك ،وُمْٕمغَم  (24)  ُرضْمَٕمك . ،طُم

 ٟمحق: ِذيمَرى . ،ومِْٕمغَم  (25)

ـٌ  (26) ـٌ  ،ومِْٕمٚمِ  وهق ُم٘مدم ظمػ اًمٌٕمػم . ،ٟمحق: ومِْرؾِم

ـٌ  (27) : اعمتٓمٗمؾ ُمع اًمْمٞمػ . ،وَمْٕمَٚم ـٌ : اعمرشمٕمش . َوْٞمَٗم ـٌ  ٟمحق: َرقْمَِم

 .قَمْرىُمَقٌة  ،ٟمحق: شَمْرىُمَقةٌ  ،وَمْٕمُٚمَقةٌ  (28)

 الثالثي ادلزيد حبرفْي
ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م  ،يقضمد قمٜمد اًمٕمرب ًمالؾمؿ اًمثالصمل اعمزيد سمحروملم زه٤مء ؾمت٦م وؾمٌٕملم وزًٟم٤م

 ـ  :هٝمٜم٤م صمامٟمٞم٦م وصمالصملم ومٞمام يكم
ٟمحق: ٟم٤مُمقٌس وه٤موقٌم وطم٤مـمقٌم . اًمٜم٤مُمقس هق  ،سمزي٤مدة إًمػ واًمقاو ،وم٤مقمقٌل  (1)

واحل٤مـمقم  ،قمغم هْمؿ اًمٓمٕم٤مم وال٤موقم هق يمؾ دواء ي٤ًمقمد ،ص٤مطم٥م ه اًمرضمؾ واًم٘م٤مٟمقن

ن﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،هل اًمًٜمقن اًمِمديد اجلدب
َ
تَِيُس٣ُ ٱِلذاة٬ُُت  أ

ۡ
 . ﴾يَأ

هق أىمَم إٟمػ . ىمٞمّمقٌم:  ،ظَمْٞمُِمْقمٌ  ،ٟمحق: ًَمْٞمُٛمْقنٌ  ،سمزي٤مدة اًمٞم٤مء واًمقاو ،وَمْٞمُٕمْقٌل  (2)

ۡيُخ٬نِ ﴿ٟمقع ُمـ اًمٜم٤ٌمت . وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:    ﴾َوٱِّلِِي َوٱلؾذ

 ٟمحق: ـُمْقَُم٤مٌر هل اًمّمحٞمٗم٦م . ،سمزي٤مدة اًمقاو وإًمػ ،وُمْققَم٤مٌل  (3)

 هَمْٞمَداٌق . ،ٟمحق: سَمْٞمَٓم٤مرٌ  ،سمزي٤مدة اًمٞم٤مء وإًمػ ،وَمْٞمَٕم٤مٌل  (4)

٤مٌل  (5) اٌف  ،سمزي٤مدة إطمدى اًمٕمٞمٜملم وإًمػ ،وَمٕمَّ اٌب  ،ٟمحق: ىَمذَّ ٤مر ،ظمٓم٤َّمر ،ذَّ  ،قَم٘مَّ

ـِ . وذم اًمتٜمزيؾ ُٗم ًُّ اقَ ﴿اًمٕمزيز:  يمالٌَّء: هق َُمْروَم٠م اًم َٕفذ   ﴾٢ََۡ٘يُؼو٬ُٛهُ ََحِي٣َ َو

٤مٌل  (6) اٌر: اًم٘مَذى ذم اًمٕملم . ظُمٓم٤َّمٌف: طمديدٌة  ،وُمٕمَّ ٟمحق: يُمالٌَّب: خمٚم٥م اًم٤ٌمزي . قُمقَّ

اَن ُمۡلتَت٫ِٗا وََدرۡيَ ٤ُتََشَٰت٩ٍِِۗ ﴿ُيتٓمػ وُيٜمتزع هب٤م .   ﴾َوٱلؽ٤ُّذ

٤مٌل  (7) ا ﴿، ٟمحق: طِمٜم٤َّمءٌ  ،ومِٕمَّ ٫َِ٢ا َوِٛرذآن٫َِاَُيۡؽِۡج نَلَا ِم٥ذ ٜۡ ۡرُض ٦٤َِۢ َب
َ
 . ﴾حُۢنتُِج ٱأۡل

ْقٌل  (8) ٌُّْقٌح  ،سمزي٤مدة إطمدى اًمٕمٞمٜملم واًمقاو ،وُمٕمُّ ْوٌس . ،ٟمحق: ؾُم  ىُمدُّ

ْقٌل  (9)  ٟمحق: ؾِمٜمَّْقٌر . ،ومِٕمَّ
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ْٞمٌؾ  (10) لْمٌ  ،ومِٕمِّ ٞمٌؼ  ،ٟمحق: ؾِمٙمِّ ًِّ
ي٥ٌم وومِ نذ ﴿ ،سمِٓمِّٞمٌخ . وذم اًمّمٗم٤مت: ذِّ

َ
َٝ ةِأ ِ َٰل َل

حِفيَ ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ ِٛ  ثَ  ﴿ ﴾ّفِ َٜ ي ٩ُۖ ِنّػِ ُّ٤
ُ
 . ﴾َوأ

ٌَٜمَْٓمك: اًم٘مّمػم اًمٖمٚمٞمظ.  ،سمزي٤مدة اًمٜمقن وإًمػ اعم٘مّمقرة ،وَمَٕمٜمغَْم  (11) ٟمحق: طَم

 قَمَٚمٜمَْدى: اؾمؿ ؿمجر.

٤ٌَمَرى ،سمزي٤مدة إًمٗملم ،وُمَٕم٤ممَم  (12)  ؾُماَمَٟمك . ،ٟمحق: طُم

٤ٌَممَم . ،ؾَمَٙم٤مَرى ،ٟمحق: َصَح٤مَرى ،وَمَٕم٤ممَم  (13)  طَم

 إقِْمَّم٤مٌر . ،إقِْمَٓم٤مءٌ  ،ٟمحق: إؾِْمَٙم٤مٌف  ،سمزي٤مدة الٛمزة وإًمػ ،إوِمَٕم٤مٌل  (14)

ۡعُػودِ ﴿،ٟمحق: ُأؾمٚمقٌب  ،سمزي٤مدة الٛمزة واًمقاو ،ُأومُٕمْقٌل  (15)
ُ
ۡنَدَُٰب ٱأۡل

َ
 ﴾ُٛخ٠َِ أ

 . وأؾمٙمقب سمٛمٕمٜمك ُمًٙمقٌب  ،وذم اًمّمٗم٤مت أُمُٚمقٌد سمٛمٕمٜمك ٟم٤مقمؿ

 إِْصٚمِٞم٧ٌْم . ،ريطٌ إظْم  ،ٟمحق: إيْمٚمِْٞمٌؾ  ،سمزي٤مدة الٛمزة واًمٞم٤مء ،إوْمِٕمْٞمٌؾ  (16)

 ُِمْٗمَت٤مٌح . ،ٟمحق: ُِمٜمَْ٘م٤مرٌ  ،يزي٤مدة اعمٞمؿ وإًمػ ،ُِمْٗمَٕم٤مٌل  (17)

ٙملِْمٌ . ،ٟمحق: ُِمٜمِْدْيٌؾ  ،سمزي٤مدة اعمٞمؿ واًمٞم٤مء ،ُِمْٗمِٕمْٞمٌؾ  (18) ًْ  ُِم

 َُمْٖمُٚمْقٌب . ،ٟمحق: َُمٜمُّْمْقرٌ  ،سمزي٤مدة اعمٞمؿ واًمقاو ،َُمْٗمُٕمْقٌل  (19)

 ﴾٢٧َوِمَؾاُس٩ُۖ ٦٤ِ تَۡفجِيٍم ﴿ْٗمِرْيٌط . شمَ  ،ٟمحق: شَمْٕمِجْٞمٌؾ  ،شَمْٗمِٕمْٞمٌؾ  (20)
٤مٌح . ،ٟمحق: مِتَْث٤مٌل  ،شمِْٗمَٕم٤مٌل  (21) ًَ ْ  مِت

 شَمْرَداٌد . ،ٟمحق: شَمْٙمَرارٌ  ،شَمْٗمَٕم٤مٌل  (22)

٠ّ  ٦ِ٤ّ ََي٬٥ُۡم  ﴿ٟمحق: َيْرسُمْقٌع .  ،سمزي٤مدة اًمٞم٤مء واًمقاو ،َيْٗمُٕمْقٌل  (23) ُِ  ﴾٤٣َو
 ْ٘مٓملِْمٌ .ٟمحق: يَ  ،يزي٤مدة اًمٞم٤مئلم ،َيْٗمِٕمْٞمٌؾ  (24)

 ٟمحق: ُأشْمُرجٌّ . ،سمزي٤مدة الٛمزة واًمالم اًمث٤مٟمٞم٦م ،ُأوْمُٕمؾٌّ  (25)

 ضَمقائز . ،ىمقاقمد ،ٟمحق: طمقائط ،سمزي٤مدة اًمقاو وإًمػ ،وَمقاقِمُؾ  (26)

 َرؾم٤مِئُؾ . ،ـمرائُػ  ،ٟمحق: هَمرائ٥ُم  ،سمزي٤مدة إًمػ والٛمزة ،وَمَٕم٤مِئُؾ  (27)

َٓم٤مٌط . ،ٙمٚمٛم٦مواًمالم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚم ،سمزي٤مدة إًمػ ،وُمْٕماَلٌل  (28) ًْ  ٟمحق: وُم

٤ٌَمٌب  ،ومِْٕماَلٌل  (29)  ؿِمْٛماَلٌل . ،ـمِْٛماَلٌل  ،ٟمحق: ضِمْٚم



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

 البإلم الجإلٌ٘   ينمٍٗٛ االضي — 125— 

واجلٛمع  ،ظِمٜمِْذْيٌذ: اًمّمٜمديد هق اًمنميػ اًمِمج٤مع ،ٟمحق: ِصٜمِْدْيدٌ  ،ومِْٕمٚمِْٞمٌؾ  (30)

 واجلٛمع ظمٜم٤مذيُذ . ،واخلٜمذيذ هق اخلٓمٞم٥م اًمِم٤مقمر ،صٜم٤مديد

ُٚمْقٌل  ،وُمٕمٚمقٌل  (31) ٌُٝم ،طُمْٚمُٙمقكٌ  ،ٟمحق: هُبْ واحلٚمٙمقك هق  ،ٚمقل هق اعمرح اًمْمح٤مكاًم

 اًمِمديد اًمًقاد .

اءُ  ،وَمْٕماَلءُ  (32)  طَمْٚمَقاُء . ،طَمٚمٗم٤مء ،ـَمْروَم٤مءُ  ،ٟمحق: ظَمْيَ

 ُٟمَٗم٤ًمُء . ،ٟمحق: ظُمَٞماَلءُ  ،وُمَٕماَلءُ  (33)

اُء . ،ومَِٕماَلءُ  (34)  ٟمحق: ؾِمػَمَ

٤مٌن .  ،ٟمحق: ؾَمْٕمَدانُ  ،وَمْٕماَلنُ  (35)  َريَّ

 ٟمحق: قِمْٗمِرْي٧ٌم . ،اًمٞم٤مء واًمت٤مءسمزي٤مدة  ،ومِْٕمٚمِْٞم٧ٌم  (36)

ٚملِْمٌ هق ُم٤م يًٞمؾ ُمـ ضمٚمقد أهؾ اًمٜم٤مر  ،سمزي٤مدة اًمٞم٤مء واًمٜمقن ،ومِْٕمٚملِْمٌ  (37) ًْ  -ٟمحق: هِم

 . -أقم٤مذٟم٤م اهللُ ُمٜمٝم٤م 

ٌُْقٌت  ،سمزي٤مدة اًمقاو واًمت٤مء ،وَمَٕمُٚمْقٌت  (38) ْوٌت . ،ٟمحق: َرَه  ضَمؼَمُ

 الثالثي ادلزيد بثالثة أحرف
ؾمٜمذيمر هٝمٜم٤م  ،ومٞمتٙمقن سمف أطمد وصمالصمقن وزًٟم٤م ،صمل صمالصم٦م أطمرفوىمد شمزاد ذم آؾمؿ اًمثال

 :وذًمؽ ومٞمام يكم ،أطمد قمنم وزًٟم٤م وم٘مط

وهق اًمٌذيء  ،قُمٜمُْٔمَقانٌ  ،ٟمحق: قُمٜمُْٗمْقانٌ  ،سمزي٤مدة اًمقاو وإًمػ واًمٜمقن ،وُمْٕمُٚمَقانٌ  (1)

 اًمٗم٤مطمش.

 ٟمحق: شُمْرمُج٤َمٌن . ،سمزي٤مدة اًمالم وإًمػ واًمٜمقن،وُمْٕمُٚماَلنٌ  (2)

ي٤مءُ  ،سمزي٤مدة اًمٞم٤مء وإًمػ و الٛمزة ،ٚمِٞم٤مءٌ ومِٕمْ  (3)  ؾِمْٞمِٛمٞم٤مُء . ،ٟمحق: يمؼِْمِ

 شمٕم٤مًمٞمؿ . ،شم٘م٤مًمٞمد ،ٟمحق: مَت٤َمصمِْٞمُؾ  ،سمزي٤مدة اًمت٤مء وإًمػ واًمٞم٤مء ،شَمٗم٤مقِمْٞمُؾ  (4)

 حم٤مري٥م . ،ُمٜم٤مديؾ ،ٟمحق: َُمّم٤مسمٞمح ،سمزي٤مدة اعمٞمؿ وإًمػ واًمٞم٤مء ،َُمٗم٤مقِمْٞمُؾ  (5)

٤ممَم سمزي٤مدة إطمدى اًمٕمٞمٜملم  (6) اَرى ،وإًمػ سمٕمده٤م وإًمػ اعم٘مّمقرةوُمٕمَّ  ،ٟمحق: طُمقَّ
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٤مَرى اَرى: اًمدىمٞمؼ إسمٞمض ،ؿُم٘مَّ ٤مَرى هل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜمٕمامن ،وهق ًُم٤ٌمب اًمدىمٞمؼ ،احلقَّ وهق  ،وؿُم٘مَّ

 ٟم٤ٌمت أْحر اًمزهر .

 ُأوْمُٕمَقاٌن . ،أرضُمقانٌ  ،ٟمحق: ُأًْمُٕم٤ٌمنٌ  ،سمزي٤مدة الٛمزة وإًمػ واًمٜمقن ،ُأوْمُٕمالنٌ  (7)

 ق: صُمالصَم٤مُء .ٟمح ،وُمٕم٤مَٓءُ  (8)

 ٟمحق: َأْرسَمَٕم٤مُء . ،َأوْمَٕمالءُ  (9)

 ٟمحق: ظُمٜمُْٗم٤ًمُء . ،وُمٜمُْٕماَلءُ  (10)

ـُ . ،وَمَٕم٤مًملِْمٌ  (11)  ٟمحق: َهاطِملْمُ ووَمَراِزي

 الثالثي ادلزيد أبربعة أحرف
 :وهل قمغم اًمٜمحق أيت ،وًمف ؾمت٦م أوزان

اٌر . ،اوِْمِٕمْٞماَلٌل  (1) ٤ٌَمٌب واِْْحػِْمَ  ٟمحق: اؿِْمِٝمْٞم

 ٟمحق: اظِْمِِمْٞمَِم٤مٌن واطِْمِدْيَداٌب . ،اوِْمِٕمْٞمَٕم٤مٌل  (2)

 ٟمحق: اؾِْمتِْٖمَٗم٤مٌر واؾْمتِٜمَّْم٤مٌر . ،اؾِْمتِْٗمَٕم٤مٌل  (3)

 ٟمحق: قَم٤مؿُمْقَراُء . ،وَم٤مقُمْقَٓءُ  (4)

 ،َُمْٕمُٞمْقَراُء: اؾمؿ مجع ًمٚمٕمػم ،ٟمحق: َُمِْمُٞمْقظم٤مُء: اؾمؿ مجع ًمٚمِمٞمخ ،َُمْٗمُٕمْقَٓءُ  (5)

 َُمْٕمُٙمْقيَم٤مُء: احلٚم٦ٌم واًمنم.

 ٟمحق: ُأْرسُمَٕم٤مَوى: ضب ُمـ اجلٚمقس . ،ُأوْمُٕماَلَوى (6)

 الرابعي ادلزيد حبرٍف واحدٍ 
 ،وىمد شمٚمح٘مُف زي٤مدة سمحرف واطمدٍ  ،آؾمؿ اًمرسم٤مقمل اعمجرد يتٙمقن ُمـ اًمٗم٤مء واًمٕملم واًمالُملم

 :وهل قمغم اًمٜمحق أيت ،ٟمذيمر ُمٜمف قمنمَة أوزانٍ  ،ومٞمتقًمد ُمٜمف ُخس وقمنميـ وزًٟم٤م ُمًتٕمٛمالً 

ٌَْٕمُثرٌ  ،ٟمحق: شَمَدطْمُرٌج  ،شَمَٗمْٕمُٚمٌؾ  (1)  شَمَزًْمُزٌل . ،شَم

ٌَْٕمَثٌر . ،ُُمَٕمْرسَمدٌ  ،ٟمحق: ُُمَزظْمرٌف  ،ُُمَٗمْٕمَٚمٌؾ  (2)  ُُم



 

 

    الصسفجنًٕ  
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ْوَُمٌط: اًمٓمقيؾ ،ٟمحق: وَمَدْويَمٌس: وهق إؾمد ،وَمَٕمْقًَمٌؾ  (3)  ،َهَ

 ٟمحق: ضَمَحٜمَْٗمٌؾ . ،وَمَٕمٜمَْٚمٌؾ  (4)

ُػوّٗ ﴿يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،ومِْٕمٚمِْٞمٌؾ  (5) َْ سمِْرُِمٞمٌْؾ:  ،ويمذا ىمِٜمِْدْيٌؾ  ﴾ا ١ِّدِشۡبِي٠َ ٦٤َ ََكَن 

 ِوقم٤مء ُمـ ظمِم٥ٍم .

ِػي٣ِ ﴿يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،وُمْٕمُٚمْقٌل  (6) َٜ ُٓؽُۡس٬ِن ٱ١ۡ ٱ١ۡ  ،ُصٜمُْدْوٌق  ،ويمذا قُمّْمُٗمْقرٌ  ﴾َٞ

ٌُْقٌس . ،هُمْرُٟمْقٌق   ُدقْم

َُٰج ٱ١ِۡٙۡؽَدۡوس﴿ ،ومِْٕمَٚمْقٌل  (7) قِمْٚمَٓمْقٌس سمٛمٕمٜمك اعمرأة  ،ويمذا سمِْرَذْونٌ   ﴾ََك٧َۡج ل٣ۡ٫َُ َسجذ

 احلًٜم٤مء .

اِس ٱل٥ُۡۡفَخِٜي٣ِ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،ومِْٕماَلٌل  (8) ٍَ ْ ةِٱ١ِٜۡۡف  ،ويمذا ىمِٜمَْٓم٤مرٌ  ﴾َوز٬ُ٧ِا

 هِمْرسَم٤مٌل. ،ِزًْمَزاٌل 

ُة إروٞم٦َّمُ  ،ٟمحق: َصْٚمَّم٤مٌل: وهق اًمٓملم اًمٞم٤مسمس ،وَمْٕماَلٌل  (9)  ،َزًْمَزاٌل وهل اِلزَّ

 واجلٛمع َزٓزل .

 واجلٛمع ىمراؿمٞم٥م . ،وهق اًمرضمؾ إيمقل ،ٟمحق: ىِمْرؿَم٥مٌّ  ،ومِْٕمَٚمؾٌّ  (10)

 الرابعي ادلزيد حبرفْي
 وهق قمغم اًمٜمحق أيت: ،وؾمٜمذيمر ًمف أطمد قمنم وزًٟم٤م

ْيٌس: اًمٜم٤مىم٦م اًمّمٚم٦ٌم . ،ٟمحق: َُمٜمَْجٜمِْٞمٌؼ  ،وَمٜمَْٕمٚمِْٞمٌؾ  (1)  قَمٜمؽَْمِ

ََل يََؽۡوَن ذِي٫َا ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،ٟمحق: قمرـَمٚمِْٞمٌؾ سمٛمٕمٜمك اًمٓمقيؾ ،وَمْٕمَٚمٚمِْٞمٌؾ  (2)
ؽِيٗؽا﴿ ﴾َك٥ۡٗفا َوََل َزۡم٫َؽِيٗؽا ٍَ ا َر٥ۡ ـٗ  ﴾ي٤ً٬َۡا َخُت٬

ٌَْٕمَثَرى: اجلٛمؾ اًمْمخؿ . ،وَمَٕمٚمَّغَم  (3)  ٟمحق: ىَم

ُت٬ِت  ﴿يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،وَمْٕمَٚمُٚمْقٌت  (4) َٟ ٨ َٓ ۡوَ٪٦َ ٱۡۡلُُي٬ِت َۡلَۡيُج ٱ١ۡ
َ
  ﴾ِإَونذ أ

 قَمْٞمَٓمُٛمْقٌس: اًمٜم٤مىم٦م اًمٗمتٞم٦م . ،يْمٛمحؾُّ  ٟمحق: ظَمْٞمَتُٕمْقٌر: يمؾ رء ،وَمْٞمَٕمُٚمْقٌل  (5)

 ؿَمْٕمَِمَٕم٤مٌن. ،ٟمحق: َزقْمَٗمَرانٌ  ،وَمْٕمَٚماَلنٌ  (6)



 

 

    الصسفجنًٕ  
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 قُمْرُدَُم٤مٌن: اًمٖمٚمٞمظ اًمرىم٦ٌم . ،ٟمحق: قُمْ٘مُرسَم٤مٌن: ُدوي٦ٌٌم شمدظمؾ إذن ،وُمْٕمُٚماَلنٌ  (7)

 ٟمحق: ىُمْروُمَّم٤مء: ضٌب ُمـ اجلٚمقس . ،وُمْٕمُٚماَلءُ  (8)

ْٞمَٚم٦مٌ  (9)  ـُمٛم٠مٟمٞمٜم٦م. ،ٟمحق: ىُمَِمْٕمِرْيَرةٌ  ،وُمَٕمٚمِّ

. ،ٟمحق: ُُمْٙمَٗمَٝمرٌّ  ،ُُمْٗمَٕمَٚمؾٌّ  (10)  ُُمْْمَٛمَحؾٌّ

َحٜمِْٗمٌر. ،ٟمحق: حُمَْرْٟمِجؿٌ  ،ُُمْٗمَٕمٜمْٚمٌِؾ  (11) ًْ  ُُم

 الرابعي ادلزيد بثالثة أحرف
 :وًمف أرسمٕم٦م أوزان

ٌل  (1)  . اىِْمِِمْٕمَرارٌ  ،اـِْمِٛمٞمْٜم٤َمنٌ  :ٟمحق ،اوِْمِٕمالَّ
 . اسِْمِرْٟمَِم٤مٌق  ،اؾِْمٚمِٜمَْٓم٤مٌح  :ٟمحق ،اوِْمِٕمٜماَْلٌل  (2)
ٌَْقصَمَراٌن: اؾمؿ ٟم٤ٌمت . :ٟمحق ،وَمَٕمْقًَماَلنٌ  (3)  قَم

 قُمَرْيُ٘مَّم٤مٌن: اؾمؿ ٟم٤ٌمت . :ٟمحق ،وُمَٕمْٞمَٚمالنٌ  (4)

 اخلماسي ادلزيد حبرف أو حرفْي
صمؿ ىمد يزاد قمٚمٞمف سمحرف  ،آؾمؿ اخلامد اعمجرد يتٙمقن ُمـ اًمٗم٤مء واًمٕملم وصمالث ُٓم٤مت

 :حق أيتوهل قمغم اًمٜم ،واعمجٛمقع ُخ٦ًم أوزان ،ومٚمف وزٟم٤من ،أو سمحروملم ،ومٚمُف صمالصم٦م أوزان ،واطمد

ظَمٜمَْدِرْيٌس: اخلٛمر. َدْرَدسمِْٞمٌس: اًمِمٞمخ  ،قَمٜمَْدًمِْٞم٥ٌم  :ٟمحق ،سمزي٤مدة اًمٞم٤مء وم٘مط ،وَمْٕمَٚمٚمِْٞمٌؾ  (1)

ٌِْٞمٌؾ: اًمنماب اًمٕمذب اًمذي يٛمرُّ ذم احلٚمؼ سمًٝمقًم٦ٍم .  ًَ  الرم.  ؾَمْٚم

تَُٕمْقٌر: اؾمؿ ؿمجر ،ىَمْٓمَرسُمْقٌس: اًمٜم٤مىم٦م اًمنيٕم٦م :ٟمحق ،سمزي٤مدة اًمقاو وم٘مط ،وَمْٕمَٚمُٚمْقنٌ  (2) ًْ  . َي

ْٞمٌؾ  (3)  اًم٤ٌمـمؾ . :ظُمَزقْمٌِْٞمٌؾ  :ٟمحق ،وُمَٕمٚمِّ

 . ُِمْٖمٜم٤َمـمِْٞمٌس  :ٟمحق ،ومِْٕماَلًمِْٞمٌؾ  (4)
 َُمْزَرْٟمُجْقٌس: اؾمؿ ٟم٤ٌمت . :ٟمحق ،وَمْٕمَٚمٜمُْٚمْقٌل  (5)



 

 

    الصسفجنًٕ  
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  أسئلٌة شفوية

 

 

ُم٤م اًمٗمرق سملم صٞمغ اًمّمٗم٦م وأؾمامء اًمٕملم وإؾمامء اعمٌٝمٛم٦م؟ واذح اعمٕم٤مّن اخلٛم٦ًم  -1

 ش.آؾمؿ»ًمٙمٚمٛم٦م 

 ُم٤م هق اعمّمدر واعمِمتؼ واجل٤مُمد؟ ويمؿ ىمًاًم ًمٚمج٤مُمد طم٥ًم قمدد طمروومف؟ -2

 يمؿ ىمًاًم يٜم٘مًؿ إًمٞمف آؾمُؿ طم٥ًم قمدد طمروومف؟ وُم٤م هل إىم٤ًمم؟ -3

 وزٟم٤م ًمالؾمؿ اًمرسم٤مقمل اعمجرد واخلامد اعمجرد؟ وُم٤م هل؟ يمؿ -4

 يمؿ طمروًم٤م يٛمٙمـ أن يزاد قمغم اًمرسم٤مقمل؟ اذيمر ُمث٤مًٓ ًمٙمؾ ُمزيد ُمٜمف. -5

َي٤مُء؟ -6 ـُ يمٚمامت: قِمْٗمِرْي٧ٌم، َُمَٚمُٙمْقٌت، قُمٜمَْٗمَقاٌن، ويمؼِْمِ  ُم٤م هل َُمقازي

٤مٍل، ووُمْٕمغَم؟ -7 ٤مٍل، ومِٕمَّ  ُم٤م هل أُمثِٚم٦ُم أْوزاِن: وَم٤مقُمْقٍل، وُمٕمَّ

ُن اصمٜم٤م قمنم سمٜم٤مًء ذم اًمثالصمل اعمجرد؟ وُم٤م هل شمًٕم٦ُم أ يمٞمػ -8 ُة؟ دزاٟمِف اعمٓمرويتَٙمقَّ

 اذيمره٤م ُمع أُمثٚمتٝم٤م.



 

 

    الصسفجنًٕ  
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

 -ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:قَملمِّ أسمٜمٞم٦م اًمٙمٚمامت اًمت٤مًمٞم٦م واذيمر  -1

ـٓم٤مٌط، مِتًـ٤مٌح،   ًْ ، وُم ٌُـْقٌت، ظُمٜمُْٗمًـ٤مُء، ُأشْمـُرجٌّ ُصٜمُْدوٌق، قم٤مؿمقَراُء، طم٤مؾمقٌب، قَمٜمَْٙم

ٌؾ، إصِْمِٛمٌد، يَمْقيَم٥ٌم. ، ُزُمَّ ـٌ  ىِمث٤َّمٌء، ومِْرؿِم

 -٤م واؾمتخدم إُمثٚم٦م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة: أىم٤ًمَُمٝماذيمر أُمثٚم٦م إوزان اًمت٤مًمٞم٦م وقَملمِّ  -2

ـ٤ممَم، اؾِْمـتِْٗمَٕم٤مٌل، وَمْٕمُٚمـْقٌل، وَمْٕمَٚمٚمِْٞمـٌؾ، اوِْمِٕمـٜماْلٌل،   ْٞمـ٧ٌم، وُمٕمَّ
ومِِٕمٌؾ، وَمْٞمَٕمـٌؾ، وَمْٞمُٕمـْقل، ومِْٕمٚمِ

 وَمْٕمَٚمُٚمْقٌن.

ٝمـ٤م صمـؿ اؾمـتخدُمٝم٤م ذم مُجـؾ ُمــ اؾمتخرْج إىم٤ًمم اعمختٚمٗم٦م ًمالؾمؿ ِم٤م يـكم، وقَمٞمِّٜمْ  -3

 -قمٜمدك:

٤م َُمْٞمتت٤من ودُم٤مِن، اعمَْٞمتت٤من احلقُت واجلراد، واًمدُم٤من اًمَٙمٌد واًمٓمِح٤مُل. وىمد ُأطمٚم٧ْم ًمٜمَ  

سمتٛمر قمتٞمؼ، ومَجَٕمؾ ُيٗمتُِِّمف وُُيرج اًمًقَس  -–ُأيِتَ إمم رؾمقل اهلل 

ُمٜمف، ويم٤من ي٠ميمؾ اًمٌِّٓمٞمخ سم٤مًمُرـم٥ِم، هنك قمـ ىمتؾ ارسمع ُمـ اًمدواب: اًمٜمٛمٚم٦م واًمٜمحٚم٦م 

ِـّ ، اًمٕمجقة ُمـ اجلٜم٦م وومٞمدوالدهد واًمٍُمَ  ، واًمٙمٛم٠مُة ُمـ اعم ؿِّ ًُ ٝم٤م ؿمٗم٤مٌء ُمـ اًم

 وُم٤مُءه٤م ؿمٗم٤مء ًمٚمٕملم، أرواح اًمِمٝمداء ذم أضمقاِف ـمػٍم ظُمْيٍ ل٤م ىمٜم٤مِديُؾ.

 

F F F 

 

 



 

 

    الصسفجنًٕ  
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2 ِٔ  ـ أقضاو االصه حَضب حزٔف أخز
 ،وهل اًمّمحٞمح وُم٤م ُيِمٌٝمف ،يٜم٘مًؿ آؾمؿ سم٤مقمت٤ٌمر طمرف آظمرِه إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم

 . واعمٛمدود ،واعم٘مّمقر ،واعمٜم٘مقص
ومٝمق آؾمؿ اعمٕمرب اًمذي ًمٞمس ذم آظمره طمرف ُمـ أطمرف  :قمٜمد اًمٜمح٤مة ُم٤م اًمّمحٞمحأ

 . وَمَت٤مةٌ  ،َوْقءٌ  ،رءٌ  ،ُم٤مءٌ  ،صمٛمرة ،ىمٚمؿ ،يمت٤مب :ٟمحق ،اًمٕمٚم٦م أو مهزة سمٕمد أًمػ زائدة
 ،هَبْقٌ  :ٟمحق ،ُم٤ميم٤من ذم آظمرِه واو أو ي٤مء ىمٌٚمٝمام طمرف ؾم٤ميمـ :وآؾمؿ اعمِمٌف ًمٚمّمحٞمح

ٌٌْل  ،َدًْمقٌ  لٌّ  ،َٟمْٗمٌل  ،َوطْمٌل  ،َرأٌي  ،فَم ك سم٤مجل٤مري جمرى اًمّمحٞمح . . َُمٙمِّ  ويًٛمَّ

 ،اًمداقمل ،اًمٜم٤مدي :ٟمحق ،اؾمؿ ُمٕمرب خمتقم سمٞم٤مء ىمٌٚمٝم٤م يمنة :وآؾمؿ اعمٜم٘مقص

هذا  :ٟمحق ،واإلو٤موم٦ِم حتذف ي٤مُؤُه ذم طم٤مًمتل اًمرومع واجلرش ال»وإذا يم٤من جمرًدا ُمـ  . اعمح٤مُمل

ويمذًمؽ حتذف اًمٞم٤مء  . رأي٧ُم داقمٞم٤ًم :قٟمح ،ُمررُت سمداٍع: وذم طم٤مًم٦م اًمٜمّم٥م شمٌ٘مك اًمٞم٤مءُ  ،داعٍ 

ِجدَ  :ٟمحق ،وشمزاد قمٚمٞمف قمالُم٦م اجلٛمع ،طملم مجٕمف مجع ُمذيمر ؾم٤معم٤ًم ًْ  . دظمؾ اعمُح٤مُمقن اعمَ
 ،يم٤مًمٕم٤مدي واًم٤ٌمدي واًمداقمل واًمٖم٤مزي . وي٤مء اعمٜم٘مقص هذه رسمام شمٙمقن ذم إصؾ واًوا

يم٤مل٤مدي واًم٘م٤ميض  ،همػم ُمٜم٘مٚم٦ٌم ورسمام شمٙمقن أصٚمٞم٦مً  . ٕهن٤م ُمـ اًْمَٕمْدِو واًمٌدوِّ واًمدقمقة واًمٖمزو

 . ٕهن٤م ُمـ الداي٦م واًم٘مْم٤مء واًمرُمل واحلامي٦م ،واًمراُمل واحل٤مُمل
ؾمقاء يمت٥م  ،اؾمؿ ُمٕمرب آظمرُه أًمٌِػ ٓزُم٦م ًمٞم٧ًم سمٕمده٤م مهزة :وآؾمؿ اعم٘مّمقر

ك ،ُمقؾَمك ،ُهَدى :ٟمحق ،أو سمّمقرة اًمٞم٤مء ،قمًّم٤م ،رًو٤م :ٟمحق ،سمّمقرة إًمػ ًَ  . قمٞم
 ،ؾَمْٚمَٛمك ،قُمٚمٞم٤م ،ؾُمٗمغَم  :ٟمحق ،ن زائدًة ًمَِتُدل قمغم اًمت٠مٟمٞم٨موهذه إًمػ اًمالزُم٦م ىمد شمٙمق

وىمد شمٙمقن ُمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ  . احلج٤م ،اًمِّم٤ٌم ،اًم٘مٗم٤م ،اعمَٝم٤م :ُمثؾ ،وىمد شمٙمقن ُمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ اًمقاو ،ًمٞمغَم 

 . الََقى ،اًمٜمَدى ،اًمَثَرى :ٟمحق ،ي٤مء
وىمد يٙمقن  . مجع طِمٚمٞم٦م وُدُمٞم٦م :ُدَُمك ،طُمغَم  :ٟمحق ،وآؾمؿ اعم٘مّمقر ىمد يٙمقن مجع شمٙمًػم

وىمد يٙمقن ُمـ أؾمامء إضمٜم٤مس اًمتل شمدل  ،أىمََم  ،أقمَٛمك ،ُُمْرشَمَ٘مك ،ُُمْٕمَٓمك :ٟمحق ،ُمـ اًمّمٗم٤مت
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وىمد  . ُمـ طَمّم٤مة وىمٓم٤مة :طمََم وىَمٓم٤م :ٟمحق ،وسم٤مًمتجرد ُمـ اًمت٤مء قمغم اجلٛمٕمٞم٦م ،سم٤مًمت٤مء قمغم اًمقطمدة

َٕمك ،َُمْرَُمك ،َُمْٚمَٝمك :ٟمحق ،يٙمقن ُمّمدًرا ُمٞمٛمٞم٤ًم أو فمروًم٤م ًْ  . َُم
 ،أٟمٌٞم٤مء ،يم٤ًمءٌ  ،هَمؼماءُ  ،َْحْراءُ  :ٟمحق ،اًمذي ظُمتؿ هبٛمزة ىمٌٚمٝم٤م أًمػ زائدة :ودوآؾمؿ اعمٛمد

ءُ   . وأصٚمٝم٤م واوٌ  ،سمؾ هل قملم اًمٙمٚمٛم٦م ،وم٢من إًمػ ومٞمٝمام همػم زائدة ،سمخالف ُم٤مٌء وداءٌ  . أظِمالَّ
أُم٤م إصٚمٞم٦م  ،ومهزة آؾمؿ اعمٛمدود ىمد شمٙمقن أصٚمٞم٦م وىمد شمٙمقن زائدة وىمد شمٙمقن ُمٜم٘مٚم٦ٌم

ٜم٤َمءُ  :واًمزائدة ٟمحق .ظم٤ٌمء ،َهٜم٤مء ،أظمٓم٤مء ،أٟم٤ٌمء ،أوقاء :ومٜمحق ًْ وم٢من  . َصْحَراءُ  ،يَمْحاَلءُ  ،طَم

 . وم٢من الٛمزة ومٞمٝم٤م زائدة ًمٚمجٛمع ،ُرَْح٤مء ،أصِدىم٤مء ،ؿُمَٕمراء :وٟمحق ،الٛمزة ومٞمٝم٤م زائدة ًمٚمت٠مٟمٞم٨م
 ،ءشمٕمدا ،اسمتٖم٤مء ،َووم٤مء :واعمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ اًمٞم٤مء ٟمحق ،أقمداء ،ؾمامء :والٛمزة اعمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ اًمقاو ٟمحق

 :ٟمحق ،وىمد يٙمقن ُمـ اًمّمٗم٤مت . يم٤ًمءٌ  ،سمٜم٤مءٌ  ،رداءٌ  :ٟمحق ،وآؾمؿ اعمٛمدود ىمد يٙمقن ضم٤مُمًدا

اء ،ُِمْٕمَٓم٤مءٌ   . قمدَّ
 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

 يمؿ ىمًاًم ًمالؾمؿ طم٥ًم طمرف آظمره؟ وُم٤م هل؟ اذيمره٤م وأُمثٚمتٝم٤م. -1

حف سم٤مُٕمثٚم٦م. -2  ُم٤م اًمٗمرق سملم اًمّمحٞمح واجل٤مري جمرى اًمّمحٞمح؟ ووِّ

 ُم٤م اًمٗمرق سملم آؾمؿ اعمِمٌف ًمٚمّمحٞمح وآؾمؿ اعمٜم٘مقص؟ اضب لام أُمثٚم٦ًم. -3

 ُم٤م هل إصٜم٤مف اًمتل يٜم٘مًؿ إًمٞمٝم٤م آؾمؿ اعم٘مّمقر؟ -4

ه وأىم٤ًمُمف ُمـ طمٞم٨م أٟمقاع مهزشمف.ُم٤م هق ا -5  ٓؾمؿ اعمٛمدود؟ سملّم طمدَّ

هؾ هٜم٤مك ومرق سملم اًمّمحٞمح قمٜمد اًمٜمح٤مة وسملم اًمّمحٞمح قمٜمد اًمٍمومٞملم؟ وم٢من يم٤من  -6

 ومامذا ؟
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

قملمِّ إؾمامء اًمّمحٞمح٦م واجل٤مري٦م جمراه٤م ذم اًمٜمّمقص أشمٞم٦م، واؾمتخِدم يمالًّ ُمٜمٝمـ٤م  -1

 -ذم صمالث مُجؾ ومٕمٚمٞم٦م:

ٖۡ ٱوَ ﴿  ُ يَُِٓػُز٣ ٤ذ د٦ِ  َٕلَٰ َوَيد٨ۡ ﴿، ﴾ٗل  ٩ُ َوَ٘ۡيد٨ِۡ٤ّد َِٙؽةٗ َّللذ طۡ ١ۡ ٱَْ َٙ ٓ ۡ ٱءِ وَ َلدا دؽِ ل َٟ ٨٥ُ
ٓ ﴿، ﴾ۡغِ  ۡۡلَ ٱوَ  تۡ ﴿، ﴾وِ ػۡ ۡۡلَدٱَء ةُِسد٣ ٤ِّد٦َ وََسا

َ
٣٫ُۡ َ٘دد َٓ د٬ۡ ِ٘ؽۡ  َت ٖۡ  ُۖن وَُس٨ُد٬ُدهُ َْ ا ٗيدَب

ػۡ  َْ َى٢ذ٣ُ٫ُ ﴿، ﴾ًوا  َو
َ
اِمؽِيُّ ٱَوأ ُ ََنۡ  ل٣َۡ ﴿، ﴾لفذ د٥ِيّٗ ٦٤ِ َرتۡ  ٠َٓۖ َّلذ ـَ  ِهدػۡ ٛۡ ٱوَ ﴿، ﴾ا٠ُ 

َٝ وَ ِِف َملۡ  َٝ  ٦٤ِ َن٬ۡ  ُيۡو ٕۡ ٱيِ ِ ٖۡ َلذ يَفۡ ﴿، ﴾ح ٬َن ذِي٫َا ١َ ُٓ ٥َ َٰ َل ـَ  .﴾ا  ٥ٗ ٬ًا إَِلذ 
ــ٦م،  -2 اؾمــتخرج إؾمــامء اعمٜم٘مقصــ٦م واعم٘مّمــقرة واعمٛمــدودة ُمـــ اًمٜمّمــقص اًمت٤مًمٞم

 -واؾمتخِدُمٝم٤م ذم مُجؾ ُمٗمٞمدة:

ـْ ُيْْمٚمِِؾ اهللُ وَماَل َه٤مِدَي ًمـف،   ٓ ١ۡ ٱ٩ُ ةِدَنَٰدَذ٨ََتؼۡ ﴿ ،﴾وأ٧َْؾنْلَا ٦٤ الف٥اء ٤اءً ﴿َوَُم َؽا ءِ َٓ
ِٜي٣ ـَ ِعي٩ِ  َعٓ ؽََس٫َا ٦٤ِ وِ َخغۡ ـۡ ٱُث٣ذ ﴿، ﴾وَُ٪٬َ 

َ
مۡ ﴿، ﴾ءِ أ

َ
، ﴾٣٫ُ٨َۡ ةَۡحد ُكد٬َرىَٰ  ؽُُ٪٣ۡ َوأ

َٰ  َ٪٠ۡ ﴿، ﴾ َدان٨ذتَۡيِ َلَۡ ٱوََسَِن ﴿ حَى
َ
ٓ ﴿، ﴾َٝ َضدِػيُد ُمد٬َسٰٓ خ دا َسدا مۡ ٥َ٢َ٘ذ

َ
ُؽ٧َدا َء أ

 ۡ٢ َٓ َٰ َس ا٫ََ٢ِ٘ا٨َا َع ـَ  .﴾٢َِي٫َا 

ه٤مِت صُماَلَث ُمـ يمؾ ىمًؿ ُمــ إىمًـ٤مم اخلٛمًـ٦م اعمـذيمقرة واؾمـتخدُمٝم٤م ذم مُجـؾ  -3

 اؾمٛمٞم٦م.

F F F 
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 ـ املصادر ّأقضامَا 3

اؾمؿ يدل قمغم احلدث جمرًدا ُمـ  :وذم آصٓمالح ،اعمّمدر ذم اًمٚمٖم٦م ُم٤م يّمدر قمٜمف اًمٌمء

َل ُمّمدًرا ٕن إومٕم٤مَل واًمّمٗم٤مِت اعمِمت٘م٦َم شمّمُدر قمٜمف ،يم٤مجلٚمقس واًم٘مٞم٤مم واًمٜمقم ،اًمزُم٤من  ،وىمد ؾُمٛمِّ

ُب  ،وم٢من اًمنمَب ُمثاًل يّمــدر قمٜمف ُب وُم٤م إمم ذًمؽ ،ُمنموٌب و ،وؿم٤مرٌب  ،ؿَمـِرَب وَينْمَ  . وأْذَ
وىمد ؾمٌؼ ذيمره٤م شمٌع  ،وُمّم٤مدر اًمٗمٕمؾ همػم اًمثالصمل اعمجرد ل٤م أوزاٌن ُمٕمٞمٜم٦م وأسمٜمٞم٦م ُمٕمٚمقُم٦م

وأُم٤م اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل اعمجرد وم٠مسمٜمٞم٦م ُمّم٤مدرِه ًمٞم٧ًم ل٤م ىم٤مقمدة حُتٗمظ يٛمٙمـ اًمريمقن  ،إسمقاب

أرسمٕملم ومّم٤مقمًدا ،إًمٞمٝم٤م ٚمٞمؽ ايمَثره٤م اؾْمتِْٕماَمًٓ ومٜمند قم ،سمؾ هل ُمًٛمققم٦م ىمد سمٚمٖم٧م ُخ٦ًًم وَّ

 ًٓ وم٠مسمٜمٞم٦م  . صمؿ ٟمٜمُ٘مؾ سمٙمؿ إمم سمٕمض شمٚمؽ اًمّمٞمغ اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل َتْمُع ًمٌٕمض اًمْمقاسمط ،أوَّ

 ـ  :ُمّم٤مدر اًمثالصمل اعمجرد يمام يكم
ٌؼ ؿُمْٖمٌؾ  ،ـَمَٚم٥ٌم ِصَٖمٌر ُهَدى ًْ

٦ٌَمٌ  ،َدقْمَقى ِذيْمَرى قُمْذَرى ،ىَمْتٌؾ ومِ ؿمٝم٤مَدٌة  ،سَمْٖمَت٦ٌم ُِمْٝمٜم٦ٌَم ظُمْٓم

ٌُْقٌل ُدظُمْقٌل  ،ًَمٞم٤َّمٌن طِمْرَُم٤مٌن ظُمْْمَٕم٤منٌ  ،يَماَمٌل طِم٤ًمٌب ؾُم١َماٌل  ،ِم٤مـَم٦مٌ ِدَراَي٦ٌم ُمُ  قم٤مىم٦ٌم  ،َوُِمْٞمٌض ىَم

ىَم٦ٌم يَمَراِهَٞم٦مٌ  ،ىَمٓمِْٞمَٕم٦ٌم ظُمُٓمْقَرةٌ  ٌُْقسَم٦ٌم ؾُم١ْمَدٌد وَمْحَِم٤مءُ  ،هَمَٚم٦ٌٌَم َهِ َُمْرَْح٦ٌَم  ،َُمْرهَمٌؿ َُمْرضِمٌع َُمْٗمُتْقنٌ  ،هَمْٞم

ةٌ  ةٌ  ،٦ٌم شَمْٚماَمٌح شمِْٚمَ٘م٤مءٌ هَتُْٚمٙمَ  ،َُمْٖمِٗمَرٌة خَمؼَْمَ ك ظِمػَمَ ًَ ْٞم ًِّ  . ظَمَٗمَ٘م٤مٌن ُِم
ُ ًمٙمؿ ُٟمٌذة ُمـ اًم٘مقاقمد إهمٚمٌٞم٦َِّم اًمتل متَسُّ سمٕمض إوزان اعمذيمقرة ٌَلمِّ وهل قمغم  ،وأَن ُٟم

 :اًمٜمحق أيت

اًمٖم٤مًم٥م ذم اعمتٕمدي ُمـ إسمقاب ٟمٍم وضب وؾمٛمع وومتح أن يٙمقن ُمّمدرُه قمغم ـ 1

ُٚمُؼ ظَمْٚمً٘م٤مظَمَٚمَؼ  :ٟمحقش وَمْٕمٌؾ »وزن   . َُمٜمََع َيْٛمٜمَُع َُمٜمًْٕم٤م ،ضَمِٝمَؾ ََيَْٝمُؾ ضَمْٝمالً  ،وَمّمؾ َيْٗمِّمُؾ وَمّْمالً  ،َُيْ
 :ٟمحق ،وذم اًمالزم ُمـ ٟمٍم وضب وومتح أن يٙمقن ُمّمدُرُه قمغم وزن ُدظمقلـ 2

٬ُٖب  ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،هُنقٌض  ،طمُٚمقل ،ؾمجقدٌ 
٨َا ٦٤ِ ١ُّ وٓيٙمقن هذا اًمٌٜم٤مء  ﴾َو٤َا َمفذ

َٝ ُذُخ٧ٗ٬ا  ﴿ ،ًمِزُْم٧ُم اًمَٕمَٛمَؾ ًُمُزْوًُم٤م :ٟمحق ،ي إٓ ذم أًمٗم٤مظ ُمٕمدودةًمٚمٛمتٕمد َٰ  ﴾َوَذَخجذ

 ،ـمالىَم٦مٌ  :ٟمحق ،ؿمٝم٤مدة وظُمُٓمقرةٌ  :ومه٤م ،وهم٤مًم٥م ُمّم٤مدر سم٤مب يَمُرَم قمغم وزٟملمـ  3
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 . ُصُٕمقسَم٦مٌ  ،قُمُذْوسَم٦مٌ  ،وؾُمُٝمْقًَم٦مٌ  ،َُمالطَم٦مٌ  ،ؿَمج٤مقَم٦مٌ  ،فَمراوَم٦مٌ 

 ،قَمَٛمٌؾ  ،وَمَرٌح  :ٟمحقش ـمَٚم٥م»ِٛمَع أن يٙمقن قمغم سمٜم٤مء وهم٤مًم٥م اعمّم٤مدر ذم اًمالزم ُمـ ؾَم ـ  4

ۡزَبُ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:   . ضَمَزعٌ  ،شَمَٕم٥ٌم  ،أؾَمٌػ 
َ
َؾُ  ٱأۡل َٙ ٗتا ﴿ ﴾ََل ََيُۡؾُج٣ُ٫ُ ٱ١ۡ َٕ ٬َج٨َا َر ُْ َويَۡػ

 ﴾َورََ٪ٗتا

 ،ؾُمٕم٤مًٓ  ؾمِٕمؾ ،هَمؿَّ هَمَٛماًم  ،رُِمد َرَُمًدا :ٟمحق ،وَمَٕمٌؾ ووُمَٕم٤مٌل يدٓن قمغم اًمداء واًمِٕمٚم٦َّمـ  5

َؽَض ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  ُصدع ُصداقًم٤م ،ُزيمَؿ ُزيم٤مًُم٤م  ﴾ِِف ٬ُ٢ُٛب٣٫ِِ ٤ذ

سخ  ،رهم٤م اًمٌٕمػُم ُرهم٤مءً  ،ظم٤مر ظُمقاًرا :ٟمحق ،ووُمٕم٤مل ووَمٕمٞمؾ يدٓن قمغم اًمّمقتـ  6

ا ،َصِٗمَر صٗمػًما ،سمَٙمك سُمَٙم٤مءً  ،قمَقى قُمَقاءً  ،ٟمٌح ُٟم٤ٌمطًم٤م ،ُساظًم٤م ظَمرَّ  ،َصِٝمَؾ َصِٝمْٞمالً  ،زأر َزِئػْمً

 ﴾ل٣ۡ٫َُ ذِي٫َا زَذرِيَ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  هدر هديًرا ،ظَمِرْيًرا

ى . ،ُيتص سم٤مًمٜم٤مىمصش ُهًدى»وسمٜم٤مء ـ  7  ومل َي  إٓ شُمً٘مك وؾُمًدى وسُمٙمًك وُهًدى وُهً

َؽةٗ ﴿ :ٟمحق ،ىمد يدل قمغم وىمقع اًمٗمٕمؾ ُمرة واطمدةش سَمْٖمَت٦مً »سمٜم٤مء ـ  9 ِۡ َؽ َج َِ ُث٣ذ إِذَا ﴿ ﴾َذ٨َ
ۡرِض َدَعزُ 

َ
٬َٗة ٦َِ٤ّ ٱأۡل ْۡ ٬لِ ﴿ ﴾٣ۡ َد ـُ ذَؽِ ٱلؽذ

َ
تَۡيُج َرۡتَيٗث ٦ِۡ٤ّ خ َٜ  ،ودومٕم٧ُم اًْمُٙمَرَة َدوْمَٕم٦مً  ﴾َذ

ةً  ك سم٤مؾمؿ اعمرة وُمّمدر اعمرة . َُمررُت سم٤مٕؾمد َُمرَّ  :وىم٤مل اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك  ،وهذا يًٛمَّ

 . ىَمْٗمَٚم٦ٌم يَمَٖمْزَوةٍ 
ٌْٜمَك ُمـ همػم اًمثالصمل اعمجرد قمغم وزن ُمّمدرِه سمزي٤م  ُمرسمقـم٦ٍم ذم آظمرهوُي

ٍ
 :ٟمحق ،دة شم٤مء

 . واؾمتٗمٝمؿ اًمٓم٤مًم٥م اؾمتٗمٝم٤مُم٦مً  ،واًمتٗم٧مُّ إًمٞمف اًمتٗم٤مشَم٦مً  ،أيمرُمُتُف إيِمراَُم٦مً 
دقمقشُمُف إمم  :ٟمحق ،وإن يم٤مٟم٧م اًمت٤مء ُمقضمقدًة ُمـ ىمٌؾ ومٌزي٤مدة ًمٗمظ يدل قمغم ُمٕمٜمك اًمقاطمد

ٌُْتُف إضم٤مسَم٦ًم  ،ةً وطُمٞمِّْٞم٧ُم حِتٞم٦ًَّم واطِمدَ  ،وص٤مح اًمٓمالب صٞمح٦ًم واطمَدةً  ،اعم٠مدسم٦م دقمقًة واطمدةً  وأضَم

 . وىم٤مشمٚمُتُف ُم٘م٤مشمٚم٦ًم ٓ همػم ،وُم٤م أومدشُمُف إَّٓ إوم٤مدةً  ،وم٘مط
٤م حتذف اًمقاوش ُِمْٝمٜم٦َمٍ »وسمٜم٤مء ـ  10 وشمزاد اًمت٤مء ذم آظمره قمقًو٤م قمـ  ،إذا يم٤من ُمث٤مًٓ واويًّ

وهذا ش ِوْصٌػ »و ش ِوقْمدٌ »ُمـ  ،ِصَٗم٦مٌ  ،قِمَدةٌ  :ٟمحق ،وشمٙمن قملم اًمٙمٚمٛم٦م ،اًمقاو اعمحذووم٦م

ِ ﴿ :ٟمحق ،ُيِمٕمر هبٞمئ٦م اًمٗمٕمؾ وٟمققِمِف أيًْم٤م اًمقزن َث ٱَّللذ َٖ اِىَيث  ﴿ ﴾ِنۡت ِْحَلث  رذ ُم٤مت  ﴾َذ٬َ٫ُ ِِف 

إذا ىمتٚمتؿ وم٠مطمًٜمقا اًمِ٘متٚم٦م وإذا ذسمحتؿ » :وىمقل اًمٜمٌل اًمٙمريؿ  ،ومالٌن ُِمْٞمَت٦ًم َرِوٞم٦َّمً 
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َة هذ :ويمذًمؽ ،واًمِ٘مْتَٚم٦ُم واًمِذسْمَح٦ُم يمالمه٤م ُمّمدٌر ًمٚمٝمٞمئ٦م . شوم٠مطمًٜمُقا اًمِذسْمَح٦مَ  ا اًمٕم٤ممل يًػم ؾِمػْمَ

ٌُِؾ َيْٛمٌِمْ ُِمِْمَٞم٦َم أهِؾ اًمٜم٤مر. احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك ًْ  . واعمُ
ةٍ  ٍة وظِمؼْمَ ُدلَّ ُمٜمف قمغم الٞمئ٦م سم٤مإلو٤موم٦م  :وإذا يم٤من اعمّمدر ذم إصؾ قمغم هذا اًمقزن يمِمدَّ

َة احلديد :ٟمحق ،ٓ سمٜمٗمس اًمّمٞمٖم٦م ،أو اًمقصػ ٦َم َٟمَِمَد ا ،وًمُف ظِمؼمة واؾمٕم٦مٌ  ،ؿمدَّ اًمٗمَتك ؿِمدَّ ًمْمآًمَّ

ُة اجل٤مهٚمٞم٦مُ  ،ٟمِِْمَدًة قَمٔمِْٞمَٛم٦مً  واًمٙمٗم٤مر  ،وظمدُم٧ُم اًمٓمالب ظِمْدَُم٦ًم خمٚمّم٦مً  ،ْحٚمُف قمغم اًمٓمٖمٞم٤من اًمِٕمزَّ

 . يٕمٞمِمقن قِمْٞمَِم٦َم اًم١ٌمؾم٤مء
ك ُمثؾ هذا اعمّمدر وىمد ُٟم٘مؾ قمـ  ،واؾمؿ الٞمئ٦م ،وُمّمدر اًمٜمقع ،ُمّمدَر الٞمئ٦م :ويًٛمَّ

اقمتؿَّ اًمٗم٤مرُس  ،ارشمٕمدُت ِرقْمَدةً  :ٟمحق ،ااًمٕمرب هذا اعمّمدُر ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل اعمزيد ٟم٤مدرً 

٦مً  ٦ٌَمً  ،قِمٛمَّ ٚمَِٛم٦ُم ُِخَْرةً  ،اٟمت٘م٧ٌِم اعمرأُة ٟمِْ٘م ًْ  . اظْمتََٛمرِت اعمُ
ويٛمٙمـ صقغ ُمّمدر الٞمئ٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ همػم اًمثالصمل اعمجرد قمـ ـمريؼ اعمح٤مومٔم٦م قمغم صٞمٖم٦م 

أظم٤مك إيمراًُم٤م  أيمرُم٧ُم  :ٟمحق ،اعمّمدر إصكم ٟمٗمًٝم٤م ُمع وصٗمٝم٤م أو إو٤مومتٝم٤م أو اإلو٤موم٦م إًمٞمٝم٤م

ان ،واؾمت٘مٌٚمتُف اؾمت٘م٤ٌمَل اعمٚمقك ،قمٔمٞماًم  ـُ اعمُٕم٤مَذة ُمع اجِلػْمَ ًَ ف  ،هق طَم أٟم٧م ؾَمٞمُِّ  اًمتٍمُّ

ـُ اإلضم٤مسم٦م قمـ أؾمئٚم٦م آُمتح٤من ،وىمٚمٞمُؾ اإلٟمّم٤مف ،سم٤مُٕمقال ًَ  . وهذا اًمٓم٤مًم٥م طَم
٤مَرةً  :ٟمحق ،يدل قمغم احلروم٦م وؿمٌٝمٝم٤م ،وسمٜم٤مء ِدراي٦مٍ ـ  11 َر دِمَ ظَم٤مَط  ،هَم٦مً ص٤مغ ِصَٞم٤م ،دَمَ

وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  َص٤مَن ِصٞم٤مَٟم٦مً  ،طم٤مك طِمٞم٤ميَم٦مً  ،صٜمََع ِصٜم٤مقَم٦مً  ،زرع ِزراقَم٦مً  ،ظمٞم٤مـَم٦مً 

٥َاَرةَ ٱل٥َۡۡفِشِػ ٱۡۡلََؽامِ ﴿ ِْ ايََث ٱۡۡلَآّجِ َو َٜ ـِ ٢ُۡخ٣ۡ  َٓ َس
َ
 ﴾أ

َصِٗمَر  ،زرق ُزرىم٦مً  ،ظمِي ظُمية ،ْحِر ُْحرةً  :ٟمحق ،يدل قمغم اًمٚمقنش ظُمٓم٦ٌم»سمٜم٤مء ـ  12

ةً  ،ؿَمِ٘مَر ؿُمْ٘مَرةً  ،ؾَمِٛمَر ؾُمْٛمَرةً  ،ٗمرةً ُص  ٦ٌَمً  ،هَمؼِمَ هُمؼْمَ وي٠ميت ُمـ همػم اًمٚمقن أيًْم٤م يمام ذم  ،ؿَمِٝم٥َم ؿُمْٝم

ِۦ  ﴿اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ۡؽََ٘ۢة بَِيِػه ُٕ  ٦ِ٤َ ٱۡدََتََف 
ة  ﴿ ﴾إَِلذ ٬ذ ُٜ ِ ٓ َءاَتۡيَجَُٰس٣ ة ْ ٤َا ٬اْ ﴿ ﴾ُعُؼوا ُْ ٱۡد

َيًث   ۡٙ  ،ُٟمٌذةٌ  :ٟمحق ،ػم اعمّمدر يدل قمغم اعمحتقى واًم٘مدر اًم٘مٚمٞمؾوذم هم ﴾َربذُس٣ۡ حََۡضُّٗع وَُع

 . وهل ُمؾُء اًمٗمؿ ُمـ اًمدواء أو اعم٤مء :ىُمٛمح٦مً  ،ًُم٘مَٛم٦مٌ  ،ُٟمْزوَم٦مٌ 
أو ُم٤ميٌ٘مك سمٕمد  ،ذم همػم اعمّمدر يدل قمغم ُم٤مي٘مع وىم٧م اًمٗمٕمؾش ُُمِم٤مـم٦مٌ »وسمٜم٤مء ـ  13

وهل ىُمامم وأوؾم٤مخ  :ويُمٜم٤مؾم٦م ،ُم٤م ُيرج ُمـ اًمٌمء سمٕمد ُم٤م ُيٖمًُؾ  :أي ،هُم٤ًمًم٦مٌ  :ٟمحق ،اًمٗمٕمؾ
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ُم٤ميٌَ٘مك ذم اعمٜمخؾ سمٕمد  :وىمّم٤مرٌة وُٟمخ٤مًم٦مٌ  . وُمقوع إًم٘م٤مئٝم٤م أيًْم٤م ،دُمٛمع ُمـ اًمٌٞمقت أو اًمٓمرق

 . آٟمتخ٤مل واًمٖمرسمٚم٦م واًمتّمٗمٞم٦م
 ،ومرَّ ومَِراًرا ،ٟمَٗمر ٟمِٗم٤مًرا ،مجح مَج٤مطًم٤م :ٟمحق ،يدل قمغم آُمتٜم٤مع واإلسم٤مءش طِم٤ًمب»وسمٜم٤مء ـ 14

 :ٟمحق ،وذم همػم اعمّمدر يدل قمغم أًم٦م اًمٗمٕمؾ ،ىم٤مَم ىمٞم٤مًُم٤م ،ِصٞم٤مًُم٤مص٤مَم  ،أسَمك إسِم٤مءً  ،ذد ِذاًدا

 ُم٤م يّم٤من سمف وُم٤م ي١مصمؼ ويٕم٤مًم٩م سمف .:  قمالٌج  ،ِوصم٤مٌق  ،ِصقانٌ 

وٓ ي٠ميت إٓ ُمـ اًمالزم  .يدل قمغم اًمت٘مٚم٥م واحلريم٦م وآوٓمرابش ظَمَٗمَ٘م٤منٌ »وسمٜم٤مء ـ  15

 ،ظمذف ظمذوم٤مًٟم٤م ،دار َدَوراًٟم٤م ،ًٟم٤مضم٤مل ضمقٓ ،صم٤مر يثقُر صَمَقراًٟم٤م :ٟمحق ،اعمٗمتقح اًمٕملم ذم اعم٤ميض

 . هَمغم هَمَٚمَٞم٤مًٟم٤م ،ـم٤مر ـَمػَماًٟم٤م ،رىَمص َرىَمّم٤مًٟم٤م
سم٘مل  :ُمـ ،يم٤مًم٤ٌمىمٞم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م واًمٙم٤مذسم٦م ،يقوع ُمقوَع اعمّمدرش قم٤مىم٦ٌم»وسمٜم٤مء ـ  16

٬ُۡن وَ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ويمَذَب يَم٤مِذسَم٦مً  ،وقم٤موم٤مُه اهللُ ُمٕم٤موم٤مًة وقم٤مومَِٞم٦مً  ،يٌ٘مك َْ ٦٤َ وََسآَء ِ٘ۡؽ
َئثِ ٌِ َُٰج ةِٱۡۡلَا ۡخُيِ ﴿ ﴾َرۡت٩َُ٢ۖ َوٱل٥ُۡۡؤحََِٙك

َ
٣َُ٢ َعآن٨ََِث ٱأۡل ۡٓ بِيٗل ﴿ ﴾َح ـَ آَء  ـَ َِٰطَلٗث َو  ﴾إ٧ِذ٩ُۖ ََكَن َف

 ﴾٨َذ٠ۡ٫َ حََؽىَٰ ل٣٫َُ ٦ِ٤َّۢ ةَارَِيث  ﴿
ٌُْقسَم٦م»وسمٜم٤مء ـ  17 ؿم٤مخ  ،ص٤مر َصػْمورةً  ،سم٤مت سَمْٞمتُْقشَم٦مً  :ٟمحق ،خمتص سم٤مٕضمقف اًمٞم٤مئلش هَمْٞم

٤م شمٜم٘مٚم٥م اًمقاو ي٤مءً  ،ؿمٞمخقظم٦مً   . ُِمـ يم٤من يٙمقن :يَمْٞمٜمُْقَٟم٦مً  :ٟمحق ،وإذا يم٤من أضمقف واويًّ
وهق اؾمؿ يدل  ،وأسمٜمٞم٦م َُمْرهَمِؿ وَُمْرضِمع وَُمْرَْح٦ٍَم وَُمْٖمِٗمَرٍة شمًتٕمٛمؾ ًمٚمٛمّمدر اعمٞمٛملـ  18

ىمِدَم  :ٟمحق ،ويٙمقن قمغم وزن اؾمؿ اًمٔمرف ،ويٌتدئ سمٛمٞمؿ زائدة ذم همػم اعمٗم٤مقمٚم٦م ،قمغم احلدث

ا ،ىم٤مل ُم٘م٤مًٓ  ،جَل٠ََم َُمْٚمَج٠مً  ،َدًُم٤مَُم٘مْ  ٤مىًم٤م ،ومرَّ َُمَٗمرًّ ًَ ۡح٦َ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ُم٤مَت َِم٤َمشًم٤م ،ؾم٤مَق َُم
َ
خ

ؽُّ  َٙ َٝ ي٤َ٬َۡهٍِؼ ٱل٥ََۡفاُق ﴿ ﴾ٱل٥َۡ ِ ۡيَاُ٪٣ۡ َوَم٥َاُت٣ۡ٫ُ  ﴿ ﴾إَِِلَٰ َرّب ٬َاٗٓء َّمذ  ،هٚمؽ َُمْٝمٚمًِٙم٤م ،. وقمد َُمْققِمًدا﴾ـَ

ػْمً  ،سم٤مت َُمٌِْٞمًت٤م ًِ ٤ًٌم ،اؾم٤مر َُم ُُٓس٣ۡ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،هم٤مَب َُمِٖمْٞم ِ َمؽِۡس ٨٥ِۡ٢َّا ﴿ ﴾إَِِل ٱَّللذ ُْ
رۡيِ  ٍذ َٚ ٱ١ ٍِ ٨ٌَُم  ،ْحَِد حَمَْٛمَدةً  ،قَمََم َُمْٕمِّمَٞم٦مً  ،قمَرف َُمْٕمِروَم٦مً  ،. ويمذًمؽ ومًد ُمٗمًَدةً ﴾٨٤َ ظَم

ٌَث٦َمً  ٦ٌَمً  ،خَمْ ٦ٌَمً  ،َٟمَّم٥َم َُمٜمَّْم َٖم ًْ ىم٤مل إطمٜمػ سمـ  ،ٞم٦ميمٚمٝم٤م ُمّم٤مدر ُمٞمٛم ،ظم٤مف خَم٤موم٦مً  ،ؾمٖم٥َم َُم

قْمُتُف خَم٤َموَم٦َم ُم٤م هق أؿمد ُمٜمف :ىمٞمس رَّ َع٣ََٰ ِِف ي٬َۡم  ذِي ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممَم  ،ُربَّ طِمْٚمٍؿ ىمد دَمَ ٌۡ ۡو إِ
َ
أ

َتث   َٖ  :وىم٤مل اًمِم٤مقمر ،واعمًٖم٦ٌم هل اجلقع ُمع اًمتٕم٥م ﴾َمۡف
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ٌَــْٖمَل َُمْٝمــَٚمَٙم٦مٌ   َأمَلْ َأىُمؾ ًَمَؽ إِنَّ اًْم
 

 ىمقامواًمٌٖمُل واًْمُٕمْج٥ُم إوم٤ًمٌد ٕ *
 

وُمـ همػم اًمثالصمل اعمجرد يّم٤مغ اعمّمدر اعمٞمٛملُّ وأؾمامء اعمٗمٕمقل واًمٔمرف قمغم صٞمٖم٦م 

ا :ٟمحق ،وإٟمام يٗمرق سم٤مًم٘مريٜم٦م ،واطمدة اًم  ،إوٓمّر ُُمْْمٓمرًّ ٌََّؾ  ،شَمَٕم٤مَوَن ُُمَتٕم٤مَوًٟم٤م ،قمٔمََّؿ ُمٕمٔمَّ شمَ٘م

ٌَّالً  عۡ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ُُمَتَ٘م
َ
ۡدِع٢ِِۡن ٤ُۡػَع٠َ ِنۡػق  َوأ

َ
إَِِلَٰ ﴿ ﴾ؽِۡسِِن ُُمَۡؽَج ِنۡػق  رذّبِ أ

ؽُّ  َٜ َٝ ي٤َ٬َۡهٍِؼ ٱل٥ُۡۡفخَ ِ  :وىم٤مل اًمِم٤مقمر ﴾َرّب

 

 أفَمُٚمْقُم إنَّ ُُمّم٤مسَمُٙمْؿ َرضُمالً 
 

ٞم٦ًَّم فُمْٚمؿٌ  *
اَلَم حَتِ ًَّ  أْهَدى اًم

 

 :وىم٤مل آظمر

٦مٍ   وإنَّ ُُم٘م٤مَم احْلُرِّ ذم داِر ِذًمَّ
 

ـَ اًْمَٗمْ٘مرِ  *  ًمَِٞمْدوَمَع قَمٜمُْف اًْمَٗمْ٘مَر َذٌّ ُم
 

 . وم٤معمُْدظَمؾ واعمُخرج واعمًت٘مّر واعمُّم٤مب واعمُ٘م٤مم يمٚمٝم٤م ُمّم٤مدر ُمٞمٛمٞم٦م
وسمخالف  ،ًمٞم٧ًم سمزائدة ،وم٢من ُمٞمٛمٝم٤م أصٚمٞم٦م ،سمخالف اعمخ٤مض واعمَِْمْٞمض واعماَلطَم٦م

وم٢مهن٤م  ،وسمخالف خَمؼُْمة وُمٗمتقن وأُمث٤ملام ،وم٢مهن٤م ُمـ سم٤مب اعمُٗم٤مقمٚم٦م ،اعم٘م٤مشَمٚم٦م واعمُٕم٤موَٟم٦م واعمُّم٤موَمح٦م

 . ٔمرفًمٞم٧ًم قمغم وزن اًم
ْٞمغَم شمدل قمغم يمثرة وىمقع اًمٗمٕمؾ أو اعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمفـ 19 هٚمؽ  :ٟمحق ،وأسمٜمٞم٦م شَمْٗمُٕمَٚم٦م وشَمْٗمَٕم٤مل وومِٕمِّ

 . طم٨ّم طمثِّٞمثل ،ـم٤مف ـمقاوًم٤م ـَمقوم٤مًٟم٤م شمٓمقاوًم٤م ،هَتُْٚمَٙم٦مً 
ةٌ ـ 20 َٞم٦ٌَمٌ  ،مل َي  ُمـ اعمّم٤مدر قمغم ومَِٕمَٚم٦ٍم إٓ ظِمػَمَ

٤َا ََكَن ل٣ُ٫َُ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،ـمِ
ةٌ  ،شمَِقًَم٦مٌ  :وىمٞمؾ ﴾رَيَةُ  ٱۡۡلِ  ٌة أيًْم٤م ،ـمػَِمَ  وىمٞمؾ إٟمف اؾمؿ ُمّمدر ُمـ اًمتحػم واًمتٓمػم ..  طِمػَمَ

ا وأُمث٤ملام قمغم سمٜم٤مء  ش ىمٓمِْٞمَٕم٦م»وىمْمّٞم٦ًم وٟمحقه٤م قمغم سمٜم٤مء ش دظمقل»وُٓيَٗمك أن ُُمْمٞم٤ًّم وقُمُتقًّ

 . وقمغم هذا شُم٘م٤مس اعمّم٤مدُر اعمٕمتٚم٦َّم
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  أسئلٌة شفوية

 

 

 ُم٤م هق اعمّمدر؟ ويمؿ وزًٟم٤م ًمف ذم اًمثالصمل اعمجرد؟ وُم٤م هق؟ -1

 ُم٤م هق اعمٕمٜمك اًمٖم٤مًم٥م ذم أسمٜمٞم٦م وَمْٕمٍؾ ووُمٕمقٍل ووَمٕم٤مًم٦ٍم؟ -2

ل قمغم  اًمّمقت وقمغم اًمداء واعمرض وقمغم يمثرة وىمقع اًمٗمٕمؾ أو اعم٤ٌمًمٖم٦م أيٌّ سمٜم٤مء يد -3

 ومٞمف؟

٤ًٌم ذم اًمالزم ُمـ سم٤مب ؾمٛمع؟ -4  أيُّ سمٜم٤مء اعمّمدر ي٠ميت هم٤مًم

 ُم٤م هق اؾمؿ اعمّرة واؾمؿ الٞمئ٦م؟ وأي وزٍن يدلُّ قمغم ذًمؽ؟ -5

 ُم٤م هل ُمّم٤مدر اًمثالصمل اعمزيد ُمع مهزة وصٍؾ؟ ويمٞمػ ُيّم٤مغ ُمٜمٝم٤م اؾمؿ اعمّرة؟ -6

 اًمثالصمل اعمزيد سمدون مهزة وصٍؾ؟ ويمٞمػ ُيّم٤مغ ُمٜمٝم٤م اؾمؿ الٞمئ٦م؟وُم٤م هل ُمّم٤مدر  -7

؟ وُم٤م هق اًمٌِٜم٤مُء اعمًتخَدم ًمف ذم اًمثالصمل اعمجرد؟ -8  ُم٤م هق اعمّمدر اعمٞمٛملُّ

؟ -9  ُم٤م هل أوزان ُمّم٤مدر اًمرسم٤مقمل اعمجرد واعمزيد؟ ويمٞمَػ ُيّم٤مغ ُمٜمٝم٤م اعمّمدر اعمٞمٛملُّ

ي٘مـُع وىمـ٧م اًمٗمٕمـؾ؟ ومـ٢من يمـ٤من هؾ هٜم٤مك سمٜم٤مء يدلُّ قمغم اًمٚمقِن او احلروم٦م أو قمغم ُم٤م  -10

 وم٤مذطمف سم٤مُٕمثٚم٦م.

 ُيـتصُّ سم٤مًمٜمـ٤مىمص وإضمـقف  -11
ٍ
قمغم أيِّ ُمٕمٜمًك يدلُّ سمٜم٤مُء ومِٕم٤مٍل ووَمَٕمـالَن؟ وأيُّ سمٜمـ٤مء

 اًمٞم٤مئل؟
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل ُمّمــ٤مدر اًمٜمّمــقص اًمت٤مًمٞمــ٦م إمم صــٞمغ إُمــر، وإومٕمــ٤مل إمم ُمّمــ٤مدره٤م،  -1 طمــقِّ

 -واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدٍة:

ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ُ٪ػٗ  ٠ُۡٛ ﴿  ٓ ُ٪٬َ لَِّلذ ا َٙ . ﴾رۡيِ ۡۡلَدٱءِ ٦ُ ٦٤ِ ُدَعٓ نَسَٰ ۡۡلِ ٱ٣ُ  َٔ َلذ يَۡس ﴿. ﴾ءَ  ى وَِك
٢َيۡ  إِنۡ ﴿ َٰ ۡۡلَ ٱَٝ إَِلذ َْ وُ٪٣ۡ سۡ ٱَ٘ ﴿. ﴾ُٔ  َل ٜۡ  ةٗ ٨ِدَي َسدِۡلَ ذََمَٰ  ِِلُ َػةً َكدَهَٰ  َت٢ُد٬اْ ل٫َُد٣ۡ َوََل َت
ةَػٗ 
َ
ۡ ٱإِنذ ٧َاِكَئَث ﴿. ﴾ا  خ َكػُّ َوۡط َلذ

َ
ٛۡ  ٔٗ ٠ِ ِٔلَ أ

َ
 . ﴾٬َُم رِيًل ا َوأ

ـ٤مِئُٛمقَن، َوَأيَمـَؾ »أو٤موَمؽ ىمقٌم قمغم ـمٕم٤مٍم وم٘مؾ:  )و( ـَمَٕمـ٤مَُمُٙمُؿ  َأوْمَٓمـَر قِمٜمْـَديُمُؿ اًمّمَّ

سَْمَراُر، َوَصٚم٧َّْم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعماََْلِئَٙم٦مُ  ْٕ  .شا

ؾ ذم إُمقر، واًمتٝم٤مُون ذم أداء اًمقاضم٥م وآؾمـتٌداُد سمـ٤مًمرأي، واجلٝمـر )ز(  اًمتٕمجُّ

سم٤مًمِمٙمَقى  وآٟمٓمقاُء قمغم اًمٜمٗمس وآسمتٕم٤مد قمـ خم٤مًمٓم٦م اًمٜمـ٤مس ِمـ٤م يـدلُّ قمـغم أن 

ٌَف. ف وَُمقاِه ًَ  اعمرَء مل يٙمتِِمْػ ٟمٗم

2-  ْ  - أسمقاب يمؾ ُمّمدر ُمـ اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م واؾمتخدُمٝم٤م ذم مُجَؾ اؾمٛمٞم٦َّم:سَملمِّ

 . ٌِِْمػْمٌ  ُُم٤ًمسم٘م٦م، إٟمذاٌر، صَمَقراٌن، َوِجْٞم٩ٌم، َدقْمقٌة، ِزراقم٦ٌم، هُنُْقٌض، اؾْمتِْخَداٌم، شَم

اذيمر ُخ٦ًم وأرسمٕملم سمٜم٤مًء ُمـ ُمّم٤مدر اًمثالصمل اعمجرد قمـ فمٝمر ىَمٚمٌَِؽ، صمؿ اؾمـتخدم  -3

 يمالًّ ُمٜمٝم٤م ذم مجٚم٦م ُمٗمٞمدة.

F F F 
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 بكٔة أقضاو املصدر

ؾمَقى ُم٤م ذيمر ُمـ ُمّمدر اعمّرة وُمّمدر الٞمئ٦م  –وِم٤م َي٥م اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف هٜم٤م أن اعمّمدر 

وهل اعمٓمٚمؼ واعم١مّول واًمِّمٜم٤مقِملُّ واؾمؿ اعمّمدر واحل٤مصؾ ُمـ  ،قمغم أصٜم٤مف –واعمّمدر اعمٞمٛمل 

 ـ  :وؾم٠مذيمر سمٕمض شمٗمّمٞمؾ يمؾي ُمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،اعمّمدر ووصػ سم٤معمّمدر
ُم٤م دل قمغم إي٘م٤مع اًمٗم٤مقمِؾ اعمٕمٜمك احلدصملَّ اًمذي هق أطمد ُمدًمقٓت  :( اعمّمدر اعمٓمٚمؼ1)

ك اعمّمدر  اًمٗمٕمؾ اًمثالصم٦م: احلدث واًمٜم٦ًٌم إمم وم٤مقمؾ ُّم٤م واًمزُمـ. ُمثؾ: قُمٌقٌر، واؾمتِٕمامٌل، ويًٛمَّ

 اًمٍميح أيًْم٤م.

وُمث٤مل اعمّمدر  ،واًمٗمٕمؾ يمام ُيٌٜمك ُمٕمٚمقًُم٤م وجمٝمقًٓ يمذًمؽ اعمّمدر ي٠ميت ُمٕمٚمقًُم٤م وجمٝمقًٓ 

٦ٌَمً »اعمجٝمقل  ِ   ﴿ :ذم ىمقًمف شمٕم٤مممش َرْه َكػُّ رَۡ٪َتٗث ِِف ُنُػورِ٪٣ِ ٦َِ٤ّ ٱَّللذ
َ
٧ُخ٣ۡ أ

َ
أؿمد  :أي ﴾أَل

ٌُْقَن اهللَ وَُي٤َمومقٟمفُ  ،َُمْرُهْقسمِٞم٦ًَّم ُمـ اهلل ش فُمْٚمؿ»ويمذًمؽ  . وم٢من اعمٜم٤موم٘ملم راهٌقن اعم١مُمٜملم أؿمدَّ ِم٤م َيْرَه

بِي٠ٍ َول٦ِ٥ََ ٱ٧خَ ﴿ :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ـَ ٢َۡي٣٫ِ ٦ِ٤ّ  َْ َٝ ٤َا  ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
٩٥ِ٢ِۡۦ َ٘أ ُُ َػ  ۡٓ  ،ُمّمدر جمٝمقل ﴾َُصَ َب

 . سمٞمٜمام اعمٕمٚمقم يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗم٤مقمؾ ،وم٤معمّمدر اعمجٝمقل طمدث يتٕمٚمؼ سم٤معمٗمٕمقل . أي سمٕمد ُمٔمٚمقُمٞمَّتف
ل ُمع صٚمتِف  ،يمالٌم وىمع سمٕمد اعمقصقل احلرذم :( واعمّمدر اعم١مّول2) وهق يمؾ طمرف أوِّ

ك احلروَف اعمّمدرّي٦م، اًمذي:  ،يمل ،ُم٤م ،ًمق ،أنَّ  ،َأن :طمروفوذًمؽ ؾمت٦م  ،سمٛمّمدر وشمًٛمَّ

 ،اًمتل ،اًمذي :ٟمحق ،وهق ُم٤محيت٤مج إمم صٚم٦م وُُمْمٛمر قم٤مئد ،اعمقصقل آؾمٛمل ٤موي٘م٤مسمٚمٝم

 . وهمػمه٤م ،اًمٚمقايت
ا ﴿ :ٟمحق ،شمدظمؾ قمغم اعم٤ميض واعمْم٤مرعش أن»  ف تَاُل َ٪ػًّ ْ ل٢ِؽذِنَٰمۡح  ٩٠َوََتِؽُّ ٱَۡلِ ٬ۡا َْ ْن َد

َ
أ

اوَ  ا﴿ ،َهدَّ اجل٤ٌمَل ُدقم٤مُءُهْؿ ًمٚمَرْحـ َوًَمًدا :أي ﴾َِلٗ ن َحخذِغَؼ َوَِلً
َ
 :أي ﴾َو٤َا يَۢنَتِغ ل٢ِؽذِنَٰمۡح أ

٤مُذ َوًَمدٍ   . اَتِّ
٧ذ٩ُ ﴿ :ٟمحق ،وٓشم٘مع ذم أول اًمٙمالم ،طمرف ًمت٠ميمٞمد آؾمٛمٞم٦مش أنّ »و 

َ
وِِحَ إَِِلذ خ

ُ
٠ُۡٛ أ

 ِّ٦ َؽ ٦َِ٤ّ ٱَۡلِ َٙ َّ َج َخ٥َ ـۡ  . قمٝمؿاؾمتام :أي ﴾ٱ
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ْ ل٬َۡ حُۡػ٪٦ُِ َذُيۡػ٪٬٨ُِنَ ﴿ :ٟمحق ،يقدُّ  ،سمٕمد َودَّ ش ًَمقْ »وهم٤مًم٥ُم وىمقع  مَتَٜمَّْقا  :أي ﴾َودُّوا

٤مُهؿْ  ٨َث  ﴿ ،ومٞمٚمٞمٜمقن ًمؽ ،ُُمالََيٜمََتَؽ إِيَّ ـَ  َٗ ١ۡ
َ
ُؽ خ ٥ذ َٓ َضُػُ٪٣ۡ ل٬َۡ ُح

َ
 . إـم٤مًم٦م قمٛمرِه أًمػ ؾمٜم٦م :أي ﴾ي٬ََدُّ أ

٨ِخ٣ُّۡ ﴿ :ٟمحق ،اعمّمدري٦م شمدظمؾ قمغم اًمٗمٕمٚمٞم٦مش ُم٤م»و  َْ ٢َۡي٩ِ ٤َا  َْ ؾِيٌؾ  ؿم٤مٌق قمغم  :أي ﴾َْ

 ،وىمد ُيٚمحظ ومٞمٝم٤م اًمقىم٧م ُمع اعمّمدري٦م ،قمٜمتُٙمؿ وًم٘م٤مُءيُمْؿ اعمٙمروَه واًمٕمذاب حمٛمد 

ا﴿ :ٟمحق ،ُمّمدري٦ًم فمرومٞم٦مً  :ومٞم٘م٤مل ل٤م ٬َٰةِ ٤َا ُد٤ُۡج َضّيٗ َٞ ٬َ٢َٰةِ َوٱلؾذ ۡوَصَِِٰن ةِٱلهذ
َ
َة  :أي ﴾َوأ ُمدَّ

 . ٦م سمحروف اعمّمدروشُمٕمرف هذه إرسمٕم ،دواُمل طمٞم٤ًّم
ُل سم٤معمّمدر سمام سمٕمده٤م  ،وُمٕمٜم٤مه٤م اًمتٕمٚمٞمؾ ،ُمـ احلروف اًمتل شمٜمّم٥م اعمْم٤مرعش يَمْل »و  وُي١موَّ

 . ًمٕمدم يمقٟمف طمرضًم٤م قمٚمٞمٝمؿ :أي ﴾١ََِكۡ ََل يَُس٬َن لََعَ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي َضَؽجَ ﴿ :ٟمحق ،ُمـ اجلٛمٚم٦م
ل سم٤معمّمدر ُمع صٚمتف ،ُمقصقل اؾمٛمل ذم إصؾش اًمذي»و  وَُعۡيخ٣ُۡ ﴿ :ٟمحق ،وىمد ي١موَّ

  ْ ِي َعاُى٬ٓا ٱَّلذ  . ُمثؾ ظَمْقِوِٝمؿْ  :أي ﴾َٞ
ًمٚمٜم٘مؾ ُمـ آؾمٛمٞم٦َِّم إمم  ،ُم٤م اٟمتٝمك سمٞم٤مء ُمِمددة وشم٤مء ُمرسمقـم٦م :( اعمّمدر اًمّمٜم٤مقمل3)

وذًمؽ اًمٚمٗمظ  ،ًمٞمدلَّ قمغم جمٛمققم٦م اًمّمٗم٤مت واًمدٓئؾ اعمٕمٜمقي٦م اًمتل يتْمٛمٜمٝم٤م اًمٚمٗمظ ،اعمّمدري٦م

 :يّم٤مغ ُمـ اًمٙمٚمامت اًمت٤مًمٞم٦م

 . ٤مًمُٕمُٛمْقُمٞم٦َِّم واًمُٗمُرْوؾِمٞم٦َِّم واًمُٓمُٗمْقًمِٞم٦َِّم واًمَرضْمِٕمٞم٦َّمِ يم ،* ُمـ اعمّم٤مدر
٦مِ  ،ُمـ إؾمامء اعمِمت٘م٦م*  ٞم٦َِّم وإيْمثَِريَّ ُئْقًمِٞم٦َِّم وإوَْمَْمٚمِٞم٦َِّم وإىََمٚمِّ ًْ وىم٤مل اًمٜمٌل  ،يم٤مًم٘م٤مسمٚمٞم٦َِّم واعمَ

وم٤مًمّمٗم٦م إذا حل٘متٝم٤م ي٤مُء اًمٜم٦ًٌم ص٤مرت ش إٟمؽ اُمرأ ومٞمؽ ضم٤مهٚمٞم٦م» اعمّمٓمٗمك 

اعمٕمٜمك » :يم٤مًمقصٗمل ذم ىمقًمٜم٤م ،أن اعمّمدر إذا حل٘متٝم٤م ي٤مء ُمِمّددة ص٤مر صٗم٦مً يمام  ،ُمّمدًرا

 وم٢مٟمف صٗم٦م صٜم٤مقمٞم٦َّم. شاًمقصٗمل

٦ِم واًمَقـَمٜمِٞم٦َّمِ  ،* ُمـ أؾمامء إقمٞم٤من اجل٤مُمدة يَّ ٦ِم واخلََِمٌِٞم٦َِّم واًمَٖمػْمِ  . يم٤مًمّّمخريَّ
٦ميم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م واًمٙمٛمٞم٦َّم واحلٞمثٞم٦َّم وإٟم٤مٟمٞم٦َّم وا ،* ُمـ إؾمامء اعمٌٜمٞم٦َّمِ   . لُِقيَّ

 . ُمـ رأس اعم٤مل وُم٤م هق :رأؾمامًمّٞم٦م وُم٤مهٞم٦ّمٌ  :ٟمحق ،* ُمـ اعمريم٤ٌمت
ٞم٦َّمٌ  :ٟمحق ،* ُمـ إؾمامء إقمجٛمٞم٦َّم

ٞم٦َّمٌ  ،يماِلؾِمْٞمٙمِ
اشمِْٞمِجٞم٦َّمٌ  ،ِدْيُٛمْ٘مَراـمِ  . اؾْمؽِمَ

٦ِم واًمُٕمُرْوسمِٞم٦َِّم  ،* وىمد يّم٤مغ اردم٤مًٓ أيًْم٤م ٌُْقِديَّ جِيذًث َورَۡ٪َتا﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،يم٤مًمُٕم
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٬َ٪ا ُْ ه٤م واًمزهد ومٞمٝم٤م ش اًمَره٤ٌمٟمٞم٦َّم»وم٢منَّ يمٚمٛم٦م  ﴾ٱۡبَخَػ ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتخكم قمـ أؿمٖم٤مل اًمدٟمٞم٤م وشمرك ُمالذِّ

 . وم٢مهن٤م سمْمؿ اًمراء ،ومل شم١مظمذ ُمـ يمٚمٛم٦م اًمُره٤ٌمن مجع راه٥م ،واًمٕمزًم٦م قمـ أهٚمٝم٤م
ُمع  وهٜم٤مك يقضمد ومرق يمٌػٌم ذم اعمٕمٜمك سملم اعمّمدر اًمّمٜم٤مقمل اعمذيمقر وآؾمؿ اعمٜمًقب اعم١مٟم٨م

ومالَيقز أن  ،وهق أن اعمّمدر اًمّمٜم٤مقمل يدل قمغم اعمٕمٜمك احلدصمّل  ،اعمِم٤ميمٚم٦م ذم أظمر اًمٙمٚمٛمتلم

وم٢مٟمف يدل قمغم  ،سمخالف آؾمؿ اعمٜمًقب ،ٟم٤ًمء أىمٚمِّٞم٦ٌَّم أو أُمقر ُم١ًمًمٞم٦َّمٌ  :ومال ي٘م٤مل ،يقصػ سمف رء

ٞم٦َّمٌ  :ٟمحق ،ومٞمجقز أن يقصػ سمف رء ،اًمذات اعمقصقوم٦م ٦ٌم إؾِْمالَ  ،ؾُمْقَرٌة َُمٙمِّ  . طَمَْم٤مَرٌة قَمَرسمِٞم٦َّمٌ  ،ُِمٞم٦َّمٌ ُأُمَّ
ك سمٕمض إؿمٞم٤مء أو إومٕم٤مل سم٤معمّمدر أو سمٚمٗمظ  :( اؾمؿ اعمّمدر4) وذًمؽ أٟمف ىمد ُيًٛمَّ

اؾمؿ  :وي٘م٤مل ًمف ،وؿمٌٞمٝم٤م سم٤معمّمدر ذم اًمٚمٗمظ ،ومٞمٙمقن ضم٤مُمًدا ذم اعمٕمٜمك ،ُمًتخرج ُمـ اعمّمدر

 ،رضمؾ إمم آظمراؾمؿ ًمُقَرْيَ٘م٦ٍم ُيٙمت٥م ومٞمٝم٤م سمٞم٤مُن وصقِل ُم٤مٍل ُمـ  :يم٤مًمُقصقل ،اعمّمدر

اؾمؿ ًمَٕمَرسَم٦ٍم أو مجٕمٞم٦ٍم إٟم٤ًمٟمٞم٦م شم٘مقم سم٢مؾمٕم٤مف اعمُّم٤مسملم وٟمٍمهتؿ ذم اًمٜمقائ٥م  :واإِلؾْمٕم٤مُف 

ْزُق: اؾمؿ عم٤م ُيرزُق سمف اعمْرءُ ،اًمٓم٤مرئ٦م : اؾمؿ عم٤م ُيّم٤مب سمف اعميورُ  ،واًمرِّ واًمٕمٓم٤مء: اؾمؿ عم٤م  ،واًمُيُّ

دِۖٓ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،ُيٕمَٓمك ۡ ۡر ِِف ٱلَسذ دُ و ﴾َوَّٛػِ اؾمٌؿ ضم٤مُمٌع ًمٚمدروع وؾم٤مئر آٓت  :اًمَنْ

 :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،اؾمؿ ًمٗمٕمؾ اعمتٙمٚمؿ :واًمٙمالم ،اؾمؿ ًمٗمٕمؾ اعمتقو  :واًمُقوقء ،احلرب

ۡرِض َجَتاٗتا﴿
َ
ۢنَتَخُس٣ ٦َِ٤ّ ٱأۡل

َ
ُ أ ُؽوِفۖٓ ﴿اؾمٌؿ عمّمدر اإلٟم٤ٌمت.  :وم٤مًمٜم٤ٌمت ﴾َوٱَّللذ ۡٓ َۢا ةِٱل٥َۡ َٓ  ﴾٤ََتَٰ

٩ُۡ٢ ٤َِِعَ رِۡدٗءا﴿واعمت٤مع اؾمٌؿ عمّمدر اًمتٛمتٞمع.  ـِ ۡر
َ
أي: ُم٤م يردأ سمف ويٕم٤من، وم٤معمّمدر ُم٤م دلَّ قمغم  ﴾َ٘أ

َل اؾمؿ َُمّمدر  أو ومِٕمٍؾ ؾُمٛمِّ
 . طمدٍث، وم٢مذا َدلَّ قمغم قَملْمٍ

 ـ  :يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر ،واؾمؿ اعمّمدر أيًْم٤م َيْٕمَٛمُؾ قمَٛمَؾ اعمّمدر
 

راَم شُمَٕمدُّ ُمٜمٝمؿ
شمَِؽ اًْمٙمِ  سمِِٕمنْمَ

 

ـْ ًمٖمػممهق أًمقوًم٤م *  ومال شُمِرَي
 

 إذا َصحَّ قَمْقُن اخل٤مًمِؼ اعمْرَأ مَلْ ََيِدْ 
 

ا * ً ا ُمـ أُم٤مل إٓ ُُمٞمَنَّ ػْمً
ًِ  قَم

 

ويمذًمؽ اًمٜمقسم٦م  ،واًمٕمقن اؾمُؿ ُمّمدٍر ُمـ اعمٕمقٟم٦م،وم٢من اًمِٕمنَمَة اؾمؿ ُمّمدٍر ُمـ اعمٕم٤مذة

واًم٘مرض ُمـ  ، ٔالِ وإلم وَ ا  إلَّبٛ، ٔالجٕام وَ ا،ثإلمٛ،واًمٕمداوة ُمـ اعمٕم٤مداة ،ُمـ اعمٜم٤مَوسم٦م

 . ومٝمذه يمٚمٝم٤م أؾمامء ُمـ اعمّم٤مدر ،ىمراضاإل
ويٓمٚمؼ  ،طمَدٌث اٟم٘مٓمع ومٞمف اًمٜمٔمر قمـ اًمتٚمٌس سم٤مًمٗم٤مقمؾ أو اعمٗمٕمقل :( احل٤مصؾ سم٤معمّمدر5)
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ٞم٦َّمً ،قمغم الٞمئ٦م احل٤مصٚم٦م ُمـ اعمّمدر ًمٚمٛمتٕمٚمؼ ًِّ ٦ًم أو طم يمام يٓمٚمؼ اًمّمقم قمغم هٞمئ٦م طم٤مصٚم٦م  ،ُمٕمٜمقيَّ

 . ػ ًمٚمٗم٤مقمؾ ُمقضمقٌد ومٞمفومٝمذا وص ،ًمٚمّم٤مئؿ ُمـ اإلُم٤ًمك قمـ اعمٗمٓمرات سمٞم٤مَض اًمٜمٝم٤مر
زم واًمّمالة  ،يمٝمٞمئ٦م اًمٜمقم ًمٚمٜم٤مئؿ ،وشمٚمؽ الٞمئ٦م حتّمؾ ًمٚمٗم٤مقمؾ وم٘مط ذم اًمٗمٕمؾ اًمالَّ

 ،يمٝمٞمئ٦م اًمْم٤مرسمٞم٦م واعميوسمٞم٦م ُمـ اًميب ،وًمٚمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل يمٚمٞمٝمام ذم اعمتٕمدي ،ًمٚمٛمّمكم

ٌََدِن ومرٌض  :ٟمحق ،وًمٚمٛمٗمٕمقل وم٘مط ذم اعمّمدر اعمجٝمقل ُمـ اعمتٕمدي ُؾ اًْم ًْ قًمٞم٦م َُمٖمً :أي ،هَم

سمؾ يٙمٗمل يمقن اًمٌدن  ،طمٞم٨م ُٓيِمؽمط يمقن اًمٖمًؾ وصًٗم٤م ًمٚمٖم٤مؾمؾ ومٕماًل ًمفُ  ،اًمٌدن ومرٌض 

 . وم٢مـمالق اعمّمدر قمغم طم٤مصٚمِف إـمالق اًمٌمء قمغم ٓزم ُمٕمٜم٤مهُ  ،يمٞمػ ُم٤م يم٤من ،ُمٖمًقًٓ 
ك واًمذات ( اعمّمدر ىمد يقصػ6) وشمقصػ سمف ش سمرَئ »وم٢مٟمف ُمّمدر  ،يم٤مًمؼماء ،سمف اعمًٛمَّ

ُتُػونَ إ٧ِذِِن ةَ ﴿ :ٟمحق ،اًمذاُت  ۡٓ ا َت ك هذا  ،وُمّمدر ذم اًمٚمٗمظ ،ومٝمق ُمِمتؼ ذم اعمٕمٜمك ﴾َؽآءَ ّم٥ِذ ويًٛمَّ

ويمثػًما ُم٤م يًتقي  ،وُمٙم٤من ظمالء ،سمريئقن :أي ،ٟمحـ ُمٜمف ظمالء :ي٘م٤مل ،يم٤مخلالء ،وصًٗم٤م سم٤معمّمدر

َٰزِي٦َ ٱ١ِٜۡ ﴿يمام ذم اًمتٜمـزيؾ اًمٕمزيز  ،ذم ُمثٚمف اًمقاطِمُد واجلٛمُع واعمذيمر واعم١مٟم٨م ُّ ٱل٥ََۡن ًَ َو٧ََي ، ﴾ۡف

ا﴿ ٜٗ ۡرَض ََكَجَخا َرحۡ
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن نذ ٱلفذ

َ
ُمّمدر ش رشمً٘م٤م»ُمّمدر وىمع صٗم٦م ًمٚمٛمقازيـ، وش اًم٘مًط»ومـ ﴾أ

 ،هَق صمَِ٘م٦مٌ  :ومٞم٘م٤مل ،ويقصػ سمف اًمِمخصش َوصمَِؼ »ُمّمدر ُمـ اًمٗمٕمؾ  ،صمِ٘م٦مٌ  :حمٛمقل قمغم اعمثٜم٤مة، وٟمحق

َـّ صم٘م٦مٌ  ،وُهْؿ صم٘م٦مٌ  ،ومه٤م صمَِ٘م٦مٌ  ،وِهَل صمَِ٘م٦مٌ   . ويمذًمؽ اًمَٕمْدُل واًمُٕمُدول ،قمغم صم٘م٤متوىمد َيٛمع  ،وُه
صمؿ اقمٚمؿ أن اعمّمدر ٓ ُيثٜمَّك وٓ َُيٛمع إٓ إذا اظمتٚمٗم٧م أٟمقاقمف وأضمٜم٤مؾمف ومتُجٛمع يمام َُيٛمع ؾم٤مئر 

وذًمؽ ًمٙمثرة أٟمقاع اًمٓمٝم٤مرة واظمتالف  ،يمام يٕمِ٘مد اًمٗم٘مٝم٤مء يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرات واًمٌٞمقع ،إضمٜم٤مس

ٟمحق:  ،وًمٙمـ ُمع اإلو٤موم٦م إمم يم٤مف اخلٓم٤مب أضمٜم٤مس اًمٌٞمع. ويمذًمؽ وردت سمٕمض اعمّم٤مدر ُُمثٜم٤َّمةً 

ٌَّٞمؽ وؾَمْٕمَدْيَؽ وطمٜم٤مٟمٞمَؽ وطمذاريؽ ودواًَمٞمؽ  وم٘مٞمؾ إن اعمراد هق اًمتٙمثػم وًمٞمس اًمتثٜمٞم٦م . ،ًم

آَء ﴿ :ٟمحق ،وم٤مؾمتٕمٛمٚمقه٤م فمرووًم٤م ،هذا وإهنؿ ىمد شمقؾمٕمقا ذم اعمّم٤مدر َٜ ٩َ ح٢ِۡ ا ح٬ََسذ َول٥َذ
 ،ُمٜمّمقب قمغم أٟمف فمرف ُمٙم٤منش ًَمِ٘مَل »ُمّمدر  وشمِٚم٘م٤مءَ  ،ضمٝم٦م ًم٘م٤مءه٤م وُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م :أي ﴾٤َۡػَح٦َ 

 . ومٝمق فمرف زُم٤من ،وىم٧َم ـمٚمققمفِ  :أي ،ءاشمٞمؽ ـمٚمقَع اًمٗمجر :وىمقًمؽ
يمام  ﴾حَبَخذ٠ۡ إََِل٩ِۡ حَبۡخِيٗل ﴿ :ٟمحق ،وي٘مع سمٕمْمٝم٤م ُمقىمع سمٕمض آظمر ،وىمد َتتٚمػ اعمّم٤مدر

ـُ  :ٟمحق ،أن سمٕمض إومٕم٤مل ورد ظم٤مرضًم٤م قمـ اًم٘مٞم٤مس ـَ َيْريَم َهَراَد  ،ِرْيُ٘مُف ِهَراىَم٦مً هراق اعم٤مَء هُيْ  ،ريَم
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ءَ  ِرْيُدُه ِهَراَدةً  ،اًمٌَمْ ك ،شَمَ٘مَمَّ  ،متتَّك ،سمٛمٕمٜمك يريُدُه إراَدةً  ،هُيَ طمٞم٨م ورد إول ُمـ  :شمٔمٜمَّك ،شمٚمٕمَّ

وىمد اٟم٘مٚم٧ٌم مهزُة ً  ،وهق صحٞمح ،وُم٤م ومٞمف طمرف طمٚمؼ ،اًم٤ٌمب اًمراسمع ُمـ اًمثالصمل اعمجرد

 . ذم اًمٌقاىمل أًمًٗم٤م واٟم٘مٚم٧ٌم اًمالم ،اإلومٕم٤مل ه٤مًء ذم هراق وَهراد
وىمد حيذف همػُممه٤م  ،ويمذًمؽ اًمٖم٤مًم٥م أن ٓ حُيذف ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م إٓ الٛمزة أو طمرف اًمٕمٚم٦م

٧ُم  ،ىَمْرنَ  ،فمِْٚم٧ُم  :وذًمؽ ُمـ إومٕم٤مل ،سمٜم٤مًء قمغم اًم٘مٞم٤مس أو آؾمتٕمامل ،أيًْم٤م ًْ ُؽ  ،أطَم  :إن يَّ

ش ؾَمْتفٍ »ُمـ ش ؾَمفٌ » ،شوُمْقهٌ »ُمـ ش وَمؿٌ ش »ُأٟم٤مس»ُمـ ش ٟم٤مٌس » :وُمـ إؾمامء ،سمحذف اًمالم ذم مجٞمٕمٝم٤م

 ـ  :اًمتل ل٤م صمالصم٦م أٟمقاع إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمِمقاذ ،سمحذف اًمٜمقن اعمتقؾمٓم٦مش ُُمذ»وُمـ احلروف 
ُمع إسم٘م٤مء مهزة ش ي٤م اهللُ» :ٟمحق ،( ُم٤مهق خم٤مًمػ قمـ اًم٘م٤مقمدة واًم٘مٞم٤مس دون آؾمتٕمامل1)

 . اًمَقْصؾ
 ،سمٛمٕمٜمك شَمركَ  :َوْذًرا ،رُ َيذَ  ،وِذرَ  :ٟمحق ،( ُم٤م هق خم٤مًمٌػ قمـ آؾمتٕمامل دون اًم٘م٤مقمدة2)

٤ًٌم وٟم٤مِدًرا ،وم٢من اًمٕمرَب ىمد أُم٤مشم٧م ُم٤موَٞمُف وُمّمدَره ك هذا همري  . ويًٛمَّ
ِٓن وم٘مد  ،وهذا ُمردود ٓ َيٞمُ  ذم يمالم اًمٌٚمٞمغ ،( ُم٤م هق خم٤مًمػ قمـ يمٚمٞمٝمام3) وأُم٤م إوَّ

 . ُيًتٕمٛمالن ذم اًمٙمالم اًمٗمّمٞمح اعمٕمجز أيًْم٤م
 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

 ُم٤م هل إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م ًمٚمٛمّمدر؟ -1

ك هذا اعمّمدُر؟ -2 ن هب٤م اعمّمدُر؟ وسمامذا ُيًٛمَّ  ُم٤م هل احلروف اعمّمدري٦م ويمٞمػ ُيٙمقَّ

اًمتل ُيّم٤مغ ُمٜمٝم٤م اعمّمـدر اًمّمـٜم٤مقملُّ ويمٞمـػ مُتٞمِّـُز سمـلم اعمّمـدر وُم٤م هل اًمٙمٚمامت  -3

 اًمّمٜم٤مقملِّ وآؾمؿ اعمٜمًقب؟

؟ اذطمف سم٤مُٕمثٚم٦م. لُم٤م اًمٗمرق سملم اعمقصق -4  احلرذمِّ واعمقصقل آؾمٛملِّ

ْحف سم٤مُٕمثٚم٦م. -5  ُم٤م اًمٗمرق سملم  اعمّمدر اعمٓمٚمؼ واؾمؿ اعمّمدر؟ ووِّ
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 عم٤مذا شُمَثٜمَّك اعمّم٤مدُر ذم سمٕمض اعمقاوع ودُمٛمع؟ -6

 ٤م هق احل٤مصؾ سم٤معمّمدر واًمقصػ سمف واًمٔمرف سمذًمؽ؟ سمٞمِّٜمف سم٤مُٕمثٚم٦م.ُم -7

 ُم٤م هل إٟمقاع اًمثالصم٦م ًمٚمِم٤مذ؟ اذطمٝم٤م ُمع سمٞم٤من أطمٙم٤مُمٝم٤م وأُمثٚمتٝم٤م. -8

 ُم٤م هل إومٕم٤مل وإؾمامء ا ًمتل وردت ؿم٤مذًة؟ -9

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ِل وسم٤مًمٕمٙمس ذم إُمثٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م واؾمتخدُمٝم٤م  -1 َوع اعمّمدر اعمٓمٚمَؼ ُمٙم٤من اعمّمدر اعم١موَّ

 -ذم مُجؾ ُمٗمٞمدة:

٬ل اَّلّل   ٬ا ٦ْ ـر ُٙ َٝ لأل٤ري . ٤ا َكن ٣٫١ أن يخغ٢ ِِنْ اٌاُْخ َب٥َدا﴿ .َسذ يَد٬َدُّ  رُّ
ُؽواْ ل٬َۡ ٱ َٙ ِي٦َ َز ٌَُتؽ إذاَر ُيٗمًدك .  ﴾٥ِِ٢يَ ََك٬ُ٧اْ ُمفۡ  َّلذ ـَ شمـدسمػَم ُصْح . ُم٤م أشم٘مـ

ََيۡ ﴿اهللِ ًمألُمقر. 
َ
ن ُحَۡتَ نَسَٰ ۡۡلِ ٱَفُب خ

َ
ًػى٦ُ أ ـُ وذِي٨َا ٦٤ِ َرتۡ ﴿.  ﴾َك 

ُ
 أ

ۡ
ن حَأ

َ
حِح٨ََدا ٠ِ أ

ٓۡ  َو٦٤َِۢ  َٰ ﴿.  ﴾ت٨ََا  ِػ ٤َا ِسئۡ َب ٰٓ َق ن  ِػرِي٦َ لََعَ
َ
َُّف٬َِّي َب٨َا٩َ٧ُ أ  .﴾ۖن

ل اًمٙمٚمامت اًمت٤مًمٞم٦َم ُمّم٤مدر صٜم٤مقمٞم٦م واؾمَتٕمِٛمْٚمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة: -2  -طمقِّ

ٌَدُل، ا عمقوقع، إصقل، اجلداُر، اًمِمٝمر.  اإلٟم٤ًمن، اًمٕمٛمؾ، احل٤ميمؿ، اعم٘مٌقُل، اًم

ه٤مِت أُمثٚم٦م ًمٚمح٤مصؾ سم٤معمّمدر، وآؾمؿ سم٤معمّمدر، واًمقصػ سم٤معمّمـدر، واًمٔمـرف  -3

ن ُمـ يمؾ ُمٜمٝم  ٤م مُجاًل ُمٗمٞمدة.سم٤معمّمدر، ويمقِّ

F F F 
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 ـ املشتكات ّأقضامَا 4
ُم٤ميدلُّ قمغم ذات َووصٍػ  :وذم آصٓمالح ،اعمِمتؼ ذم اًمٚمٖم٦م هق اعم٠مظمقذ ُمـ همػمه

وآؿمت٘م٤مق هق ٟمزع ًمٗمظ ُمـ آظمر  . اإلٟم٤ًمن اعمقصقف سم٤مًم٘مراءةش اًم٘م٤مري» :ٟمحق ،ُيٜم٥ًْم إًمٞمٝم٤م

٤ًٌم  ،َي٥م يمقن اعمِمتؼ ُمٜمف صمالصمٞم٤م جمرًداوٓ  ،وُمٖم٤ميرهتام صٞمٖم٦مً  ،سمنمط ُمٜم٤مؾمٌتٝمام ُمٕمٜمًك وشمريمٞم

ِـّ  ،وضم٤مز أن يٙمقن اعمزيد أىمرَب ًمٚمٗمٝمؿ ُمـ اعمجرد ًمٙمثرة آؾمتٕمامل  ،ُمـ آضمتٜم٤من يم٤مؿمت٘م٤مق اجِل

ج ْرشمٕم٤مد ،واًمقضمف ُمـ اعمقاضمٝم٦م ،واًمؼُمج ُمـ اًمتؼمُّ ِٓ ؿ ،واًمرقمد ُمـ ا وسمِٓمريِؼ  ِ،واًمَٞمؿِّ ُمـ اًمَتٞمٛمُّ

ك هذا اؿمت٘م٤مىم٤م يمٌػًما إل ٛمَّ ًَ  . وإن مل يٙمـ اعمزيُد أصال ًمٚمٛمجرد ،يْم٤مح اعمٕمٜمكاعمج٤مِز ُي
ؿْمؽِماُك ذم أصؾ اعمٕمٜمك وأيمثر احلروف ُمع اًمتٜم٤مؾم٥م ذم  ِٓ ك أيمؼَم، وهق ا وهٜم٤مك اؿمت٘م٤مٌق يًٛمَّ

اًم٤ٌمىمل، ُمثؾ ٟمٗمك وٟمٗمَد وٟمٗمَع، وم٢من ُمٕمٜم٤مه٤م: اًمذه٤مُب واخلروُج ُمـ اًمٞمد، وم٤مء اًمٙمٚمامت وقَمٞمٜمُٝم٤م ُمـ ضمٜمس 

 أٟمٗمؼ اًمٌمء وأٟمٗمده. ويمذًمؽ ٟمٗم٨م وٟمٗمخ وٟمٗمس سمٞمٜمٝم٤م اؿمت٘م٤مق أيمؼم.  واطمد، أي: اًمٜمقن واًمٗم٤مء، ويمذًمؽ

 :وشمٚمؽ هل ،ُمـ اعمّمدرأؿمٞم٤مء واحل٘مٞم٘م٦م هق آؿمت٘م٤مق اًمّمٖمػم، وهق: أظمُذ واطمٍد ُمـ قمنمة 

 . اعم٤ميض واعمْم٤مرع وإُمر وأؾمامء اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل واًمٔمرف وأًم٦م واعم٤ٌمًمٖم٦م واًمتٗمْمٞمؾ واًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م
إٓ أٟم٤م ىمد اؾمت٘مّمٞمٜم٤م اًمٙمالم  ،وهق أصؾ ل٤م ،ُمِمت٘م٦م ُمـ اعمّمدر ومٕمٚمؿ أن إومٕم٤مل أيًْم٤م

 :٤موإًمٞمؽ سمٞم٤مهَن  ،وسم٘مل اًمٙمالم قمغم إؾمامء اعمِمت٘م٦م أٓ وهل ؾمٌٕم٦م ،ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ

 اصه الفاعل
هق اؾمؿ ُمِمتؼ يدل قمغم ذات ُمقصقوم٦م سمٛمٕمٜمك اعمّمدر قمغم ـمريؼ  :اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

  ف ﴾إِّّنِ َذا٪ٌِب إَِِلَٰ َرّبِ ﴿ :ٟمحق ،ُمـ اًمثالصمل اعمجردش وم٤مقمؾ»وسمٜم٤مؤُه  ،احلدوث واًمزوال
وقمغم ؿمخص ُمقصقف هبذه اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مرو٦م اًمٖمػم  ،يدل قمغم صٗم٦م اًمذه٤مبش ذاه٥م»

ًػا﴿ويمذا  ،اًمالزُم٦م َٕ  َٝ ِ َٰل ٠َِْ َل  . ﴾إِّّنِ َ٘ا
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 . طم٤مومٌِظ طم٤مومَٔم٤مِن طَم٤مومُِٔمْقَن طم٤مومَِٔم٦ٌم طَم٤مومَِٔمت٤مِن طم٤مومٔم٤مٌت  :ٟمحق وشمٍميٗمف
 ؾَمَٕمك ؾم٤مٍع. ،طِمٞمد طم٤مِئدٌ  ،َدقَم٤م داعٍ  ،سم٤مع سم٤مئعٌ  ،وِرَث َواِرٌث  ،ويمذا: ىمرَأ ىم٤مرئ

وُمـ همػم اًمثالصمل اعمجرد يّم٤مغ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمغم سمٜم٤مء اعمْم٤مرع اعمٕمٚمقم سم٢مسمدال طمرف 

ٌٌِّؾ  :ٟمحق ،ويمن ُم٤م ىمٌؾ آظمره إن مل يٙمـ ُمٙمًقًرا ،اعمْم٤مرقم٦م ُمٞمام ُمْمٛمقُم٦مً  ٌَُّؾ ُُمَتَ٘م  ،يت٘م

حَيَْتؾُّ حُمْتَؾٌّ  ،َيْ٘مَِمِٕمرُّ ُُمْ٘مَِمِٕمرٌّ  ،ُيْٙمِرُم ُُمْٙمِرمٌ  ،ٜمَْ٘مٚم٥ُِم ُُمٜمَْ٘مٚم٥ٌِم يَ  ،ُي٤ًمِهؿ ُُم٤ًمِهؿٌ  ،َيَتقاَوُع ُُمَتَقاِوعٌ 

 . اقمت٘مؾ ُُمْٕمَتِ٘مٌؾ  ،وإصؾ ُُمٜمَْ٘مِقدٌ  ،يٜم٘م٤مد ُُمٜمْ٘م٤مدٌ  ،ُيِٕمٞمد ُُمِٕمْٞمدٌ  ،وإصؾ حُمَْتٚمٌِؾ 
ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ  :أي ،طم٤مئض ،شم٤مُمر ،ٓسمـ :ٟمحق ،ىمد ي٠ميت ًمٚمٜم٦ًٌم أيًْم٤مش وم٤مقمؾ»وسمٜم٤مء 

أي: ذات ش وإّّن ُُمّمٌِٞم٦َمٌ : » وٟمحق ىمقل أم ؾمٚمٛم٦م ًمٚمٜمٌٍل  . وذات احلٞمضواًمَتٛمر 

٤ًٌم يًتقي ومٞمف اعمذيمر واعم١مٟم٨م رضمٌؾ شم٤مُمٌر واُمرأٌة  :ومت٘مقل ،صٌٞم٤مٍن وأوٍٓد صٖم٤مر. وهذا اًمٌٜم٤مء هم٤مًم

 . واُمرأة ؾم٤مًمٌح  ،طم٤مُِمؾ اًمًالِح  :أي ،رضمٌؾ ؾَم٤مًمٌِح  ،شم٤مُمرٌ 
 ،اًمذي ذم ُمرشم٦ٌم سمٕمد أرسمع ُمراشم٥م :أي ،يم٤مخل٤مُمس ،وي٠ميت هذا اًمقزن ذم إقمداد ًمٚمرشم٦ٌم

ويؽمك اًمث٤مّن قمغم ش وم٤مقمؾ»إول قمغم وزن  ءوسمٕمد اًمٕم٤مذ َيٕمؾ اجلُز ،ويمذا اًم٤ًمدس واًمٕم٤مذ

 ،همػم أن اًمٕمدد واًمرشم٦ٌم يًتقي٤من ذم اًمٕم٘مقد سمٕمد اًمٕم٤مذ ،واًمث٤مّن قمنم ،يم٤محل٤مدي قمنم ،طم٤مًمف

 . وَهٙمذا صمالصمقن وأرسمٕمقن ،واًمدرس اًمٕمنمون ،قمنمون درؾًم٤م :ٟمحق
ا َث٬٥ُُد ﴿ :يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ىمد يٗمٞمد ُمٕمٜمك اعمّمدرش وم٤مقمٚم٦م»وىمد ُمّر أنَّ سمٜم٤مء  ٤ذ

َ
َ٘أ

اِدَيثِ ٍذ ْ ةِٱ١ ٬ا ُٟ ِ٢٪ۡ
ُ
خ٫َِا ََكذِةَثٌ ﴿سم٥ًٌم اًمٓمٖمٞم٤من  :أي ﴾َ٘أ َٓ ُّ ﴿ :  رٌمأي ﴾١َۡحَؿ ل٬َِۡر ََل تَْف٥َ

 . ٓشمًٛمع ذم اجلٜم٦م ًمٖمًقا ُمـ اًمٙمالم :أي ،﴾ذِي٫َْا َلَِدَيثٌ 
٤ًٌمهذا   :وهل قمغم اًمٜمحق أيت ،واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اًمثالصمل اعمجرد َُيٛمع قمغم قمنمة أوزان هم٤مًم

مجع ىم٤مٟم٧م  ﴾َوٱ١َۡق٨َِٰتَِي َوٱ١َۡق٨ََِٰتَِٰج ﴿ :ٟمحق ،( اجلٛمع اًم٤ًممل ًمٚمٕم٤مىمٚملم واًمٕم٤مىمالت1)

رَِساَل  ل٬َََۡل ﴿، ٟمحق: ػم اًمثالصمل اعمجرد إٓ هذا اجلٛمعوٓ َيٛمع اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ هم . وىم٤مٟمت٦م
ۡؤ٤ِ  ۡؤ٤َِجَٰجَ ٤ُّ  . مجع ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م ﴾٬٨َُن َونَِفآءَ ٤ُّ

 ،ىُمْم٤مةٌ  ،هُمَزاةٌ  ،ـُمٝم٤مةٌ  ،ؾُمٕم٤مةٌ  ،ُرُم٤مةٌ  ،ُدقم٤مةٌ  :ٟمحق ،ًمإلؾمؿ اعمٜم٘مقصش وُمَٕمَٚم٦مٌ ( »2)
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مجع اًمداقمل واًمراُمل واًم٤ًمقمل واًمٓم٤مهل  :ىُمْْمَٞم٦مٌ  ،هُمَزَوةٌ  ،ـُمَٝمَقةٌ  ،ؾُمَٕمٞم٦َمٌ  ،ُرَُمٞم٦َمٌ  ،ُدقَمَقةٌ  :أصٚمٝم٤م

 . واًمٖم٤مزي واًم٘م٤ميض
 :أصٚمٝمام ،سم٤مقَم٦مٌ  ،طم٤مئٍؽ. وص٤مهم٦مٌ  ،يم٤مشم٥ٍم  ،مجع طم٤مومظ ،طَمَقيَم٦مٌ  ،يَمت٦ٌََمٌ  ،طَمَٗمَٔم٦مٌ  :( وَمَٕمَٚم٦مٌ 3)

ِي٣ِ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،مجع ص٤مئٍغ وسم٤مئعٍ  :سَمٞمََٕم٦مٌ  ،َصَقهَم٦مٌ  ٢َِِٓۡن ٦ِ٤ َوَرذَثِ َس٨ذثِ ٱنلٓذ وََٛاَل ﴿ ﴾وَٱۡس
 ٓ َؽةُ ﴿ ﴾ل٣ۡ٫َُ َعَؾَجخ٫َُا َٙ َٝ ُ٪٣ُ ٱ١َۡس ِ ْوَلٰٓه

ُ
َشَؽةُ أ َٙ َؽة  ﴿ ﴾ٱ١ۡ َٙ ـَ يِۡػي 

َ
١ِِۡقَ ﴿ ﴾َِٞؽاِۢم ةََؽَرة   ١٥ةِد

ُ
َ٘د

َطَؽةُ َسَِٰشِػي٦َ   . ؾَم٤مطِمرٍ  ،سَم٤مري  ،ؾَم٤مومِرٍ  ،وَم٤مضِمرٍ  ،يَم٤مومِرٍ  ،ظَم٤مِزنٍ  ،مجع َواِرٍث  :﴾ٱلفذ
ٌؾ 4) ٌم مجع ص٤مئؿ وص٤مئٛم٦م :( وُمٕمَّ ٌد مجع ىم٤مقمد وىم٤مقمدة ،ُصقَّ ٌم مجع ٟم٤مئؿ وٟم٤مئٛم٦مٍ  ،ىُمٕمَّ  ،ُٟمقَّ

ٗػا﴿ :زيؾ اًمٕمزيزوذم اًمتٜم شذ ـُ ا  ٗٓ ٞذ ٣ۡ٫َُٰ ُر ةَۡصَٰؽُُ٪٣ۡ ﴿ ﴾حََؽى
َ
ا خ ًٓ ى﴿ ﴾ُعلذ ّؾٗ ُٕ  ْ ۡو ََك٬ُ٧ا

َ
مجع  ﴾أ

ََ٘لٓ ﴿ :ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم ،هم٤مٍز وهم٤مزي٦مٍ  ،ظم٤مؿمٍع وظم٤مؿمٕم٦مٍ  ،ؾم٤مضمد وؾم٤مضمدةٍ  ،رايمٍع ورايمٕم٦مٍ 
ِٛۡف٣ُ ةِٱۡۡلُجذِؿ 

ُ
جذِؿ  ١٥أ ُٟ ًَ  ،مجع ظم٤مٟمٍس وظم٤مٟم٦ًمٍ  ﴾ٱَۡل٬ََارِ ٱ١ۡ  . ٦مٍ يم٤مٟمٍس ويم٤مٟم

٤مٌل 5) ٤مٌل  :( وُمٕمَّ ٤ممٌ  ،ـُمالٌَّب  ،ضُمٝمَّ اٌس  ،طُمٙمَّ  ،طم٤ميمؿٍ  ،ـم٤مًم٥م ،مجع ضم٤مهؾٍ  :يُمت٤َّمٌب  ،طُمرَّ

اَر  ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،يم٤مشم٥م ،طم٤مرسٍ  ٙذ ُٟ ََ ة٣ُ٫ِِ ٱ١ۡ اَ  َِلَِٖي رذ ِشُب ٱلؾُّ ۡٓ اَر ﴿ ﴾ُح شذ ُٙ ِإَونذ ٱ١ۡ
 . وم٤مضمر ،يم٤مومر ،مجع زارع ﴾١َِِف َسِطيم  
ُخ٣ْ َ٘ؽَِساَلً ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ِصٞم٤ممٌ  ،ضِمٞم٤معٌ  ،ٟمٞم٤ممٌ  :( ومَِٕم٤مل6) ْٙ َٰ ﴿ ﴾َ٘إِْن ِع َضِتذ

 . راعٍ  ،َراضِمؾٍ  ،ص٤مئؿ ،ضم٤مئع ،مجع ٟم٤مئؿ ﴾يُۡهِػَر ٱلؽَِّعُٓء  
 ،قَمَقاىِمُر  ،طَمَقاُِمُؾ  ،يَمَقاِهُؾ  ،ضَمَقاسمِرُ  ،ؿَمَقاِرُب  ،َصَقاِهُؾ  ،ؿَمقاِهُؼ  ،ؿمقاُِمُخ  :( ومقاقمؾ7)

ُِْػ ٦َ٤ِ ٱ١جَِّفآءِ وَ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز َٰ َن َٜ  ،ضم٤مسمر ،ؿم٤مرب ،ص٤مهؾ ،ؿم٤مهؼ ،مجع ؿم٤مُمٍخ  ﴾ٱ١ۡ

ؾمقاء يم٤من وصًٗم٤م ًمٚمٕم٤مىمالت  ،ومٝمذا اًمقزن َيٛمع قمٚمٞمف اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ،ىم٤مقمدةٍ  ،قم٤مىمر ،طم٤مُمؾ ،يم٤مهؾ

وأُم٤م  ،طم٤مئض وطمقائض ،يم٤مقِم٥م ويمقاقم٥م ،ـم٤مًمؼ وـَمَقاًمِؼ :أُم٤م اًمٕم٤مىمالت ومٜمحق ،أو اًمٕم٤مىمٚملم

 . ؾم٤مىمط وؾمقاىمط ،وم٤مرس وومقارس ،ٟم٤ميمس وٟمقايمس :اًمٕم٤مىمٚمقن ومٜمحق
 . وؾمٞم٠ميت هذا اًمٌٜم٤مء وأسمٜمٞم٦م وُمٕمقل ووُمْٕمالٌن ووُمَٕمالء شمٌع أوزان مجع اًمٙمثرة إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
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 الصفة املشبَة
ِهَل يمٚمٛم٦ٌم َدًم٧َّْم قمغم ذاِت ُمقصقوم٦م سمٛمٕمٜمك اعمّمدر قمغم وضمف  :اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

٧م ُمـ اعمتٕمّديوإن اؿم ،ومتٚمزم دائاًم  ،اًمثٌقت واًمدوام ةِ  :يمام شم٘مقل ،تُ٘مَّ ػْمَ ًِّ ٌُْد اهللِ حَمُْٛمْقُد اًم وم٢من  ،قَم

وأصٌح٧م أن صٗم٦ًم ٓزُم٦ًم حلٞم٤مة قمٌد اهلل ش ْحَدُه َْحًْدا»ظمرضم٧م ُمـ ش حمٛمقد»يمٚمٛم٦م 

ٌََّٝم٦مً »وؾمٛمٞم٧م . وؾمػمشمفِ  شمِمٌٞمًٝم٤م ل٤م سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم اًمدًٓم٦م قمغم اعمقصقف سمٛمٕمٜمك ش صٗم٦ًم ُمِم

إٓ  ،وم٢مهنام يدٓن إمم اعمقصقف سمزي٤مدة صٗم٦م اعمّمدر ،٤مًمٖم٦م واًمتٗمْمٞمؾسمخالف اؾمٛمل اعمٌ ،اعمّمدر

اًل قمٚمٞمف يمام ؾمٞم٠ميت ،أن إول ي٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٖمػم  . واًمتٗمْمٞمؾ يٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إظمر وُمٗمْمَّ
ومٞمُدلُّ قمغم ؿمخص يًٛمع  ،أن إول اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ :وم٤مًمٗمرق سملم ؾم٤مُمع وؾمٛمٞمع ُمثالً 

ى إمم اعمٗمٕمق ،صقشًم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ واًمث٤مّن صٗم٦م  ،هق ؾم٤مُمٌع يمالَم اهلل وسم٤مِسٌ سمخٚم٘مف :ٟمحق ،لويتٕمدَّ

٢َۡج٩َُٰ ﴿ :ٟمحق ،ويتّمػ هب٤م دائاًم وقمغم ـمريؼ اًمثٌقت ،شمدل قمغم ؿمخص قمٜمدُه ىمقة اًمًٛمع َٓ ََ٘ش
َۢا ةَِهرًيا َٓ ٥ِي ٤م ﴾ـَ  ُمَّ

ٍ
 . سمؾ ُيٚمحُظ قمدُم قمالىمتف سمٛمٗمٕمقل ،ومال يٕمتؼم قمالىمتُف سمٌْمء

 ٌّ  :وهل يمام ي٠ميت ، ُي٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤موًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م أوزاٌن ل٤م و٤مسمٌط يُمكمِّ

ٌََّٝم٦ُم ُمٜمف قمغم سمٜم٤مء  ،(  يمؾ ومٕمٍؾ يدل قمغم ًمقٍن أو قمٞم٥م أو طِمْٚمَٞم٦م1) شمّم٤مغ اًمّمٗم٦م اعمِم

، أْحران ،أْحر :أُم٤م اًمٚمقن ومٜمحق ،جلٛمٕمٝمامش وُمْٕمٌؾ »و ،ًمٚمٛم١مٟم٨مش وَمْٕماَلءُ »و  ،ًمٚمٛمذيمرش أومَٕمُؾ »

 :وأُم٤م اًمٕمٞم٥م ومٜمحق . أظمي ،أسمٞمض ،زرقأ ،وهٙمذا أؾمقدُ  ،ُْحْرٌ  ،ْْحراوان ،ْْحراء ، حألىٌس

 ،أظْمَرُس  ،أَصؿُّ  ،َأقْمَٛمك ،وهٙمذا أقمرج . سُمْٙمؿٌ  ،سَمْٙماموانِ  ،سَمْٙماَمءُ  ،سُمْٙمؿٌ  ،َأسْمٙمامن ،أسْمَٙمؿُ 

وهٙمذا  . طُمْقرٌ  ،طَمْقراوان ،طَمْقراءُ  ،طُمْقرٌ  ،أطْمَقرانِ  ،أطمَقرُ  :وأُم٤م احلٚمٞم٦م ومٜمحق . أقْمَٛمُش 

 ،وذم إضمقف اًمٞم٤مئل ذم مجع هذه اًمّمٞمٖم٦م شمٙمن وم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م . ٩ُم َأسْمٚمَ  ،َأهْمَٞمُس  ،أٟمَجُؾ  ،أيْمَحُؾ 

 . أهْمٞمََس  ،َأؿْمَٞم٥َم  ،مجع أسمٞمض ،هِمْٞمٌس  ،ؿِمْٞم٥ٌم  ،سمِْٞمٌض  :ٟمحق ،طمرًص٤م قمغم ؾمالُم٦م اًمٞم٤مء
وذم  ،وؿَمذ مجع أًمَقُد وأُمَٚمُس وأسْمَٓمُح وأقْمَجُػ قمغم وزن أًمقاِد وأُم٤مًمَِس وسمَِٓم٤مٍح وقِمج٤مٌف 

ُز٦٫ُُ٢ذ ﴿ :اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز
ۡ
َِْشاَف  يَأ  ٌّ ۡت  ﴾ـَ

ٌََّٝم٦ُم ُمٜمف قمغم  ،(  يمؾُّ ومٕمٍؾ يدل قمغم ظُمُٚمقي أو اُمتالء2)  ،ًمٚمٛمذيمرش وَمْٕمالنُ »شُمّم٤مُغ اًمّمٗم٦ُم اعمِم
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وهل  ،هق قَمْٓمِم٤من :ٟمحق ،وي٠ميت اجلٛمع قمغم أوزاٍن ؿَمتَّك ،ًمٚمٛم١مٟم٨مش وَمْٕماَلٟم٦م»وش وَمْٕمغَم »و

٤منٌ  ،وهؿ قِمٓم٤مٌش  ،قَمْٓمَِمك ٤م ،هق َريَّ ٌَْٕم٤منُ و ،وهؿ ِرواءٌ  ،هل َريَّ وهؿ  ،وهل ؿَمٌَْٕمك ،هق ؿَم

 ،قِمَٓم٤مٌش  :أي ،زم أطمِم٤مء َصَقاٌد إًَِمْٞمَؽ  :ي٘م٤مل ،وهؿ َصَقادٍ  ،وهل َصْدَي٤م ،وهق َصْدَي٤منٌ  ،ؿِم٤ٌمعٌ 

 ،هق َيْ٘مَٔم٤مُن... وذم احلدي٨م: شمٜم٤مم قمٞمٜمف وىمٚمٌف ي٘مٔم٤من ،وهؿ فمِامءُ  ،كوهل فَمْٛمئ   ،وهق فَمْٛمآنُ 

َٜ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ۡح
َ
ا وَُ٪٣ۡ ُر٬ُٛدَ  َوَُتَۡفُت٣ۡ٫ُ خ ُٗ وهل ؾَمْٙمَرى وهؿ  ،وهق ؾَمْٙمرانٌ   ﴾ا

ى ،وهق طَمػَمانُ  ،ؾُمَٙم٤مَرى  . وهؿ طَمَٞم٤مَرى ،وهل طَمػْمَ
ٌَّٝم٦م ُمـ أضمقف سم٤مب 3) ضم٤مَد ومٝمق  :ٟمحقش وَمْٞمِٕمٌؾ »قمغم سمٜم٤مء ش ٟمٍم»(  شُمّم٤مغ اًمّمٗم٦م اعمِم

 . ُم٤مت ومٝمق َُمٞم٧ٌِّم  ،ؾم٤مء ومٝمق ؾَمٞمٌِّ   ،ؾم٤مد ومٝمق ؾَمٞمِّدٌ  ،ضمٞمِّد
ٌْٜمَك4)  :قمغم إوزان اًمت٤مًمٞم٦مش يمُرمَ »صٞمٖم٦م اًمّمٗم٦م ُمـ سم٤مب  (  شُم

ـٌ  ٗؽا َورِۡزًٛا َضَف٨ًا  ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  سَمَٓمٌؾ  ،)اًمػ(   طمً َٟ ـَ   ﴾َتخذِغُؼوَن ٩ُ٨ۡ٤ِ 
 . قَمْذٌب  ،َوْخؿٌ  ،ؿَمْٝمؿٌ  . ؾَمْٛمٌح  ،ؾَمْٝمٌؾ  ،َصْٕم٥ٌم  )ب( 

 ضَم٤ٌمٌن . ،َرَزانٌ  ،طَمَّم٤منٌ ،)ج(    ضَمقادٌ 

دَمُِدوّن سَمِخٞماْل  وذم احلدي٨م: صمؿ ٓ ،يَمُذوٌب  ،َصٌقرٌ  ،هَمٗمقرٌ  ،ـَمٛمقٌح  ،ظَمجقٌل  )د(

٤ٌَمًٟم٤م .  وٓ يمُذوسًم٤م وٓ ضَم

ـٌ  ،يَمريؿٌ  )ه( يمام ؾمت٠ميت  ،مَجِْٞمٌؾ: وهذا اًمٌٜم٤مء َُيٛمع قمغم َأوْمِٕمَٚم٦ٍم وَأوْمِٕمالُء ووُمَٕمالء ،رِزْي

ع أو شمِمت٧ٍُّم ويدلُّ قمغم هال ،إَّٓ أٟمَُّف إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل ،أوزان اجلٛمع اعمٙمّن   ،ك أو شمقضمُّ

٬َۡم ذِي٫َا ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ؿَمتَّك ،ضَمْرطَمك ،ىَمْتغَم  :ٟمحق ،َُيٛمع قمغم وَمْٕمغَم  َٜ َذََتَى ٱ١ۡ
َعَٰ  يعٍ  ،ؿمتٞم٧ٍم  ،ضَمِريٍح  ،مجع ىمتٞمؾٍ  ﴾ََصۡ  . َسِ

 ،َُمْقشَمك ،َهْٚمَٙمك ،َزُْمٜمَك :ٟمحق ،وحُيٛمؾ قمٚمٞمف وَمِٕمٌؾ ووم٤مقِمٌؾ ووَمِٕمْٞمٌؾ سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ

ـٍ  ،َُمْرَى   . ُمريضٍ  ،َُمٞم٧ٍِّم  ،ه٤مًمؽ ،مجع َزُِم
٢َۡج٣ۡ٫َُٰ ﴿ :يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،رسمام يًتقي ومٞمف اًمقاطمُد واجلٛمعش ومٕمٞمؾ»وسمٜم٤مء  َٓ َس

٫ِريٌ ﴿ ﴾َضِهيًػا َخ٥َِِٰػي٦َ  َُ  َٝ ِ َٰل َػ َل ۡٓ ُث َب َٟ ِ ه  ﴾َوٱل٥ََۡلٰٓ

ؽ (  شمِمتؼ اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ِم٤م ومقق اًمثالصمل اعمجرد قمغم وزن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ ذًم5)
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 ،هذا اًمٓم٤مًم٥م ُمًت٘مٞمؿ اخلُُٚمؼ :يمام شم٘مقل ،سمنمط أن يٙمقن ٓزًُم٤م دآًّ قمغم صٗم٦م صم٤مسمت٦م ،اًم٤ٌمب

ُـّ اًم٘مٚم٥م واخلٓمٞم٥م  ،وٟمٕمامن ُُمْٕمَتِدُل اًْمَ٘م٤مَُم٦مِ  ،وه١مٓء ُُم٘م٤محِمُقَن إقمداء ،وقمٌد اًم٘م٤مدر ُُمْٓمَٛمِئ

 . واًمٖم٤مزي ُُمِْمَتدُّ اًمٕمزيٛم٦م ،ُُمٜمَْٓمٚمُِؼ اًمٚم٤ًِّمن
ويمٚمٝم٤م ؾَمامقِمٞم٦ٌَّم ٟمٙمتٗمل  ،ًمثالصمل اعمجرد شمًتٕمٛمؾ ًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦موهٜم٤مك أوزان يمثػمة ُمـ ا

 ـ  :سمذيمر أُمثٚمتٝم٤م قمغم اًمٜمحق أيت
٢َِۡج ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،( ُٟمَٗم٤ًمُء وقُمنَماُء واجلٛمع ٟمِٗم٤مٌس وقِمِم٤مرٌ 1) ٍّ    ﴾ِإَوَذا ٱ١َِۡٓلاُر ُخ

ـٌ 2) ـٌ  ،شَمِٕم٥ٌم  ،َوِجرٌ  ،وَمِرٌح  ،َٟمِجٌس  ،(  ظَمِِم  ،هَمُٗمْقرٌ  ،ـَمُٛمْقٌح  ،( ظَمُجْقٌل 3).  يَمِئ٥ٌم  ،قَمٓمِ

ورسمام ي٠ميت  ،(ِصْٗمرٌ 7( طُمَٓمٌؿ )6) ،ٟم٤مقِمؿٌ  ،ص٤مطم٥ٌم  ،ـم٤مهرٌ  ،( يم٤مسمٌِر 5).  َيُ٘مظٌ  ،( َٟمُدٌس 4) . َصٌُْقرٌ 

َثَٰٗرا َورِۡءيٗا﴿يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،هذا اًمقزن سمٛمٕمٜمل اعمٗمٕمقل
َ
ۡضَف٦ُ أ

َ
ذه٥م اًم٘مرـمٌل إمم  ﴾ُ٪٣ۡ أ

ئَل ُمـ اًمرؤي٦م ومٕمؾ  ٘مل سمٛمٕمٜمك  ،سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقلأن اًمرِّ ًِّ أي: اعمرئل يم٤مًمٓمِّحـ سمٛمٕمٜمك اعمٓمحقن واًم

٧َۡع٣ََٰ وََضۡؽٌث ِضۡشؽَ ﴿ اعمً٘مل
َ
ۦٓ خ ِ سمح سمٛمٕمٜمك اعمذسمقح ،وم٤محِلْجر سمٛمٕمٜمك اعمحجقر ﴾َهَِٰؼه يًتقي  ،يم٤مًمذِّ

وهق ُمـ يمؾ  . ( ِهَج٤منٌ 10) . ( ضُمٜم٥ٌُم 9) . طُمرٌّ  ،( ُصْٚم٥ٌم 8) ومٞمف اًمقاطمد واجلٛمع واعمذيمر واعم١مٟم٨م

ء ظمٞم٤مره وظم٤مًمّمف، يًتقي ومٞمف اعمذيمر واعم١مٟم٨م واجلٛمع، ي٘م٤مل سمٕمػٌم ِهج٤مٌن وٟم٤مىم٦ٌم ِهج٤مٌن وإسمٌؾ ر

، وهذا اًمقزُن إن مل شمٚمح٘مف شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ومٝمق اؾمؿ عم٤م ُيٗمٕمؾ سمف اًمٌمُء يم٤مؾمؿ  ـُ ِهج٤مٌن، ورسمام ىم٤مًمقا: هج٤مئ

وحُيزُم . وم٢من حل٘متف ال٤مء أي: شم٤مء  أًم٦م، ٟمحق: إُم٤مٌم عم٤م ي١مشمؿ سمف، ِريم٤مٌب عم٤م ُيريم٥ُم سمف، وطمزاٌم عم٤م يِمد سمف

اًمت٠مٟمٞم٨م ومٝمق اؾمؿ عم٤م يِمتٛمؾ قمكم اًمٌمء وحيٞمط سمف، يم٤مًمٚمٗم٤موم٦م واًم٘مالدة واًمٕمّم٤مسم٦م واًمٕمامُم٦م، وذم 

َ  ﴿اًمتٜمـزيؾ اًمٕمزيز  َِٕش٬ََٰة ةَۡصَٰؽِ٪٣ِۡ 
َ
ٰٓ خ ( 14) . ( حَمُْٛمْقدٌ 13) . ( طَمٞمََقانٌ 12).  ( قُمْرَي٤منٌ 11) ﴾َولََعَ

 .وقمدل قمٜمف ُم٤مل: اًمٓمريؼ قمـ طمٞمَداًٟم٤م حيٞمد طم٤مد ُمـ ٤مل،اعمخت ُمِمٞم٦م وهل.  طَمٞمََدى

 وهل يمام يكم: ،وزٟم٤م صمالصمًٞم٤م جمرًدا 27هذا وجمٛمقع ُم٤م ي٠ميت ُمـ أوزان اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

ـٌ  ،٥ٌم ٚمْ ُص  ،ِصْٗمرٌ  ،َصْٕم٥ٌم  ًَ ـٌ  ،طَم  ،أْحر ،ضُمٜم٥ٌُم  ،طُمَٓمؿٌ  ،سمِٚمِزٌ  ،ِزَئؿٌ  ،َٟمُدٌس  ،ظَمِِم

ٌْغَم  ،ؿُمج٤معٌ  ،ِهج٤منٌ  ،ضم٤ٌمنٌ  ،ضمٞمدٌ  ،قرٌ هَمٗم ،يمٌػِمٌ  ،يم٤مسمرٌ  ،قَمٓمَِمك ،قمٓمِم٤من ،َْحراء  ،طُم

 طَمَٞمَدى.  ،حمٛمقدٌ  ،طَمَٞمقانٌ  ،قُمْري٤منُ  ،قُمنَماءُ 
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  أسئلٌة شفوية

 

 

 ُم٤م هق اعمِمتؼ ًمٖم٦ًم واصٓمالطًم٤م؟ وُم٤م اًمٗمرق سملم آؿمت٘م٤مق اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم؟  -1

ُم٤م هق اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وسمٜم٤مُءه ُمـ اًمثالصمل اعمجرد؟ ويمٞمػ ُيّم٤مغ ذًمؽ ُمـ همػم اًمثالصمل  -2

 اعمجرد؟

ًٓ ًمٌٜم٤مء  -3 ح ذًمؽ سم٤مُٕمثٚم٦م، وُمـ٤م اًمٗمـرق سمـلم اؾمـؿ ش وم٤مقِمٌؾ »يمؿ اؾمتٕمام وُم٤م هق؟ ووِّ

ٌَّٝم  ٦م؟اًمٗم٤مقمؾ واًمّمٗم٦ماعمِم

 ُم٤م هل إوزان اًمتل َُيٛمع قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ؟ -4

ٌَّٝم٦ُم ُمـ سم٤مب  -5  ش.يمُرم»ُم٤م هل إوزان اخلٛم٦ًم اًمتل شم٠ميت قمٚمٞمٝم٤م اًمّمٗم٦م اعمِم

ٌَّٝم٦م قمغم سمٜم٤مء  -6  ؟ اذح ىم٤مقمدهَت٤م وشمٍميَٗمٝم٤م.شوَمْٕماَلء»وش أوْمَٕمُؾ »ُمتك شم٠ميت اًمّمٗم٦م اعمِم

َٛمُع قمغم -7  ش.وَمْٕمغَم »سمٜم٤مء  أيُّ وزن اًمّمٗم٦م يًتقي ومٞمف اًمقاطمُد واجلٛمُع؟ وُمتك دُمْ

ٌَّٝم٦َم ِم٤م ومقق اًمثالصمل اعمجرد؟ وُم٤مذا ذـمف وأُمثٚمُتف؟ -8  يمٞمػ شمِمتؼُّ اًمّمٗم٦َم اعمِم

ؾمٌٕم٦ٌم وقمنمون وزًٟم٤م ؾمامقمٞم٤ًّم ًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م، ُم٤م هل؟ وُم٤م هـل ظمـقاصُّ سمٜمـ٤مء  -9

 ومِْٕمٍؾ وومَِٕم٤مٍل؟
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ٌَّٝم٦ِم،  ذم اًمٜمص أيتطَمٚمِّؾ إومٕم٤مل  -1 ل٤م إمم أؾمامء اًمٗم٤مقمٚملم واًمّمٗم٤مت اعمِم ٤م وطَمقِّ ًمٖمقيًّ

 -واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

ٌَٜم٤َم، وَمَحِٛمَد اهللََّ َوَأصْمٜمَك  ضُمَؾ ُِمٜمُْٙمْؿ صُمؿَّ ظَمَٓم ٤م سَمْٕمُد، وَم٢مِّنِّ َأؾْمَتْٕمِٛمُؾ اًمرَّ قَمَٚمْٞمِف، صُمؿَّ ىَم٤مَل:  َأُمَّ

ِّن  َّٓ ٦ٌم ُأْهِدَي٧ْم زِم، َأوَمالَ اهللُقَمغَم اًمَٕمَٛمِؾ ِِم٤َّم َو ، وَمٞم٠َْميِت وَمَٞمُ٘مقُل: َهَذا َُم٤مًُمُٙمْؿ َوَهَذا َهِديَّ

ِف طَمتَّك شَم٠ْمشمَِٞمُف َهدِ  ُتفُ ضَمَٚمَس ذِم سَمْٞم٧ِم َأسمِٞمِف َوُأُمِّ َواهللَِّ َٓ َي٠ْمظُمُذ َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م سمَِٖمػْمِ  ؟يَّ

َـّ َأطَمًدا ُِمٜمُْٙمْؿ ًَمِ٘مَل  ِٛمُٚمُف َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، وَمأَلَقْمِروَم َّٓ ًَمِ٘مَل اهللََّ حَيْ ِف إِ ِٛمُؾ سَمِٕمػًما ًَمُف اهللَ طَم٘مِّ حَيْ

  .ُرهَم٤مٌء، َأْو سَمَ٘مَرًة َل٤َم ظُمَقاٌر، َأْو ؿَم٤مًة شَمْٞمَٕمرُ 

٤م، صمؿ ا -2 ْٚمَٝم٤م ًمٖمقيًّ ٌَّٝم٦َم ُمـ اًمٜمّمقص اًمت٤مًمٞم٦م وطَمٚمِّ ؾمتخرج أؾمامء اًمٗم٤مقمؾ واًمّمٗم٤مِت اعمِم

 -اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

٢ۡ َوَكَذَٰ ﴿  َٓ َٝ َس ِ ثٗ  ُس٣ۡ َجَٰ ل ٤ذ
ُ
ٍٗ  أ ـَ ٓ َو ْ ُك٫ََػا ٬ُ٧٬ا ُٟ َ ٫َا َيٰٓ ﴿، ﴾نلذاِس ٱَء لََعَ ا ِّلِ حُّ

َ
ٓ ٱد ا  نلذِبُّ إِجذ

رۡ 
َ
٢ۡ أ ٗ ٫ِػٗ َٝ َشَٰ َجَٰ ـَ ِ بِإِذۡ ٱَوَداِخيًا إَِِل ﴿، ﴾اا َو٧َِؼيؽٗ ا َو٤ُبَّۡشِ ٨رِيٗ َوِسَاسٗ  ۦ٩ِ٧ِ َّللذ َوََكَن ﴿، ﴾اا ٤ُّ
 ِ  ٱة
ۡ ٬ُ٨د ۦ٦َ لَِؽّب٩ِِ نَسَٰ ۡۡلِ ٱإِنذ ﴿، ﴾ا٨ِ٤َِي رَِضي٥ٗ ٥ُؤۡ ل َٟ ٌّ َحَٰ ﴿، ﴾١َ  .﴾ِؼُرونَ ِإَو٧ذا ََل٥َِي

ٌَّٝم٦م اًمًامقمٞمّ  -3 ٦م، ه٤مِت صمالث يمٚمامت ُمـ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ، وصمالصًم٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمِم

 وصمالصًم٤م ِم٤م ومٞمف ًمقٌن أو قمٞم٥ٌم، صمؿ ُصْغ ُمـ يمؾ ذًمؽ مجٚم٦ًم ُمٗمٞمدة.

F F F 
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 اصه املفعْل
وُيٌٜمَك ُمـ اًمثالصمل اعمجرد قمغم وزن  ،ُم٤م دل قمغم اًمذي وىمع قمٚمٞمف اًمٗمٕمؾ :اؾمؿ اعمٗمٕمقل

 :ًمِم٤مقمروىم٤مل ا ،وإؾَمُد َُمِٝمْٞم٥ٌم  ،واًمٕمٛمؾ ُمؽموك واًمٙمت٥م َُمُّمْقَٟم٦مٌ  ،اًمدرس َُمْٗمُٝمْقمٌ  :ٟمحقش َُمْٗمُٕمْقٌل »
 

 إن اًمٙمريؿ ًمُٞمْخِٗمْل قمٜمؽ قمنشمف
 

 طَمتَّك شَمراُه همٜمٞم٤ًّم وهق جَمُْٝمْقد * 
 

 . اعمجٝمقد هق اًمذي وىمع قمٚمٞمف اجلَْٝمد واًمٌالء
 . َُمْرُهْقَٟم٤مٌت  ،َُمْرُهْقَٟمَت٤منِ  ،َُمْرُهْقُٟمْقَن: َُمْرُهْقَٟم٦مٌ  ،َُمْرُهْقَٟم٤منِ  ،َُمْرُهْقنٌ  :ٟمحق :شمٍميٗمف

 . ُهِدَي اًمْم٤ملُّ ومٝمق اعمٝمديُّ  ،ويمذا ُدقمل اًمٓم٤مًم٥م ومٝمق اعمدقمقُّ 
وُمـ همػم اًمثالصمل اعمجرد يّم٤مغ اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمـ اعمْم٤مرع اعمجٝمقل سم٢مسمدال قمالُم٦م 

َتْخَرُج  ،ُيْٙمَرُم ومٝمق ُُمْٙمَرمٌ  :ٟمحق ،اعمْم٤مرع ُمٞمام ُمْمٛمقُم٦م ًْ َتْخَرٌج  ،ُي ًْ ويًتٕم٤من ومٝمق .  ومٝمق ُُم

ٌف  ،ُُمًتٕم٤منٌ  ف ومٝمق ُمٍمَّ  :وىم٤مل اًمِم٤مقمر ،ويٍمَّ

٤ًموُمـ ؾم٤مَُمَح إي٤م َـّ سم٤مًمـٛمٕمروف قُمدَّ ُُمذِمَّ ـْ َُم  َم َيْرَض طَمَٞم٤مشَمُف   *   َوَُم

وًمٙمـ  ،جمرًدا يم٤من أوُمزيًدا ،واقمٚمؿ أن اًم٘مٞم٤مَس أظمُذ اؾمٛمل اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل ُمـ ومٕمٚمٝمام

ويمٚمٝم٤م ُمـ سم٤مب  ،ؿمذت قمـ ذًمؽ اًم٘مٞم٤مس صمامن يمٚمامت ُمـ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وصَمامٌن ُمـ اؾمؿ اعمٗمٕمقل

 ـ  :وهل يمام يكم ،اإلومٕم٤مل
 ( أقمِم٥م اعمٙم٤مُن ومٝمق قم٤مؿم٥ٌم 2)  َٚمَح اعم٤مُء ومٝمق ُم٤مًمٌِح  ( أُمْ 1)

 ( أيٗمع اًمٖمالُم ومٝمق ي٤مومِعٌ 4) ( َأهْمَٓم٧ِم اًمَِمَجَرُة ومٝمل هم٤مـمَِٞم٦ٌم 3)

 ( َأْيٜمََع اًمثٛمُر ومٝمق ي٤مٟمِعٌ 6) ( َأْوَرَس اًمَِمَجُر ومٝمق َواِرٌس 5)

ٌََٚمُد ومٝمق ُم٤مطِمٌؾ 8)  ( َأسْمَ٘مَؾ اعمٙم٤مُن ومٝمق سم٤مىِمٌؾ  7)  ( َأحْمََؾ اًم

ٌِْ٘مٌؾ  ،ُُمٞمْٜمِعٌ  ،ُُمْقِرٌس  ،ُُمْقومِعٌ  ،ُُمْٖمٓمَِٞم٦مٌ  ،ُُمْٕمِِم٥ٌم  ،ُِمٚمٌِح  : ي٘م٤ملوٓ ُِمِْحٌؾ إٓ إظمػم ذم  ،ُُم

 . اًمِمٕمر
 :وأُم٤م اؾمؿ اعمٗمٕمقل ومٝمق يمام ي٠ميت
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ٌُْقٌب 1) ٌَُّف ومٝمق حَمْ  . ( َأَْحَُّف ومٝمق حَمُْٛمْقمٌ 2)  ( أطم
 . ْقمٌ ( َأْزيَمَٛمُف ومٝمق َُمْزيمُ 4)  ( َأضَمٜمَُّف ومٝمق جَمْٜمُْقٌن 3)
ُٚمْقٌل 5) ًْ  . ( َأْيَتٜم٧َِم اعمَْرَأُة اًمقًمَد ومٝمق َُمْقشُمْقنٌ 6)    ( َأؾَمٚمَُّف ومٝمق َُم
 . ( َأقَمٚمَُّف ومٝمق َُمْٕمُٚمْقٌل 8) ( َأْهٜمَٜم٧ُْم اجلٛمَؾ ومٝمق َُمْقُهْقٌن 7)

ٌـّ  ،حُمَؿٌّ  ،حُم٥ٌَم  :وٓي٘م٤مل ؾٌّ  ،ُُمْزيَمؿٌ  ،جُمَ ًَ ـٌ  ،ُُم ٌـّ  ،ُُمْقشَم  . إٓ إظمػم ٟم٤مِدًرا ،ُُمَٕمؾٌّ  ،ُُمَٝم
 

 

 اصه الظزف
 ،وإول فمرف ُمٙم٤من ،هق ُم٤م دل قمغم ُمقوع صدور اًمٗمٕمؾ أو زُم٤مٟمفِ  :اؾمؿ اًمٔمرف

إذا يم٤من اعمْم٤مرُع ُمٗمتقَح  ،سمٗمتح اًمٕملمش َُمْٗمَٕمٌؾ »وسمٜم٤مؤه ُمـ اًمثالصمل اعمجرد  ،واًمث٤مّن فمرف زُم٤من

ٌب  ،يٗمتُح َُمْٗمَتٌح  :ٟمحق ،اًمٕملم أو ُمْمٛمقُمٝم٤م أو ٟم٤مىمًّم٤م وهٙمذا َيٜمٍم  ،َيْٚمَج٠ُم َُمْٚمَج٠مٌ  ،ينَمُب َُمنْمَ

دٌّ  ،َُمٜمٍَْمٌ  ًَ دُّ َُم ًُ ٣ۡ٫ِِ٨ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،يٓمُٚمُع َُمْٓمَٚمعٌ  ،َي َٟ ۡػ ََكَن لَِفَتإ  ِِف َمۡف َٜ
َ١

ًٕمك ،َيْٓمِقْي َُمْٓمًقى :ويمذًمؽ﴾َءايَثَ   ًْ َٕمك َُم ًْ  . َُمْرًُمك ،َيْرُِمْل  ،َي
َيْقضَمُؾ  :ٟمحقش َُمْٗمِٕمٌؾ »قمغم وزن  ُيّم٤مُغ اؾمؿ اًمٔمرف ،وُمـ اعمث٤مل وُمٙمًقر قملم اعمْم٤مرع

ٌب  ،َيِرُد َُمْقِردٌ  ،َيَْمُع َُمْقِوعٌ  ،َُمْقضِمٌؾ  ٬َن  ُٔ َوََل يََط ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،َييب َُمْيِ
ٗئا ٌِ ؾٌّ  ﴾َم٬ۡ :  ،حَيِؾُّ حَمِ ؽُّ ﴿ :ذم ىمقًمف شمٕم٤مممش واعمَٗمرُّ »َيِٗمرُّ َُمِٗمرٌّ َٙ ْح٦َ ال٥َْ

َ
وىمرأ  ،ُمّمدر ُمٞمٛمل ﴾خ

 . ومٝمق إًذا حيتٛمؾ اعمّمدر اعمٞمٛملَّ وفمرَف ُمٙم٤من احلًـ سمٙمن اًمٗم٤مء
ٌق  :وىمد ضم٤مء ِ٘مطٌ  ،َُمْٓمٚمِعٌ  ،َُمٜم٧ٌٌِْم  ،َُمْٗمِرٌق  ،َُمْٖمِرٌب  ،َُمنْمِ ًْ ٌؽ  ،َُم ًِ ِجدٌ  ،َُمٜمِْخرٌ  ،َُمٜمْ ًْ  :َُم

وصٞمَٖم٧ْم أؾمامء اًمٔمروف  ،طمٞم٨م أنَّ يمٚمََّٝم٤م ُمـ اعمْم٤مرع اعمْمٛمقم اًمٕملم ،قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس

َق ؾمٞمٌقيف سم٠من  ،خلٛمس شمًتٕمٛمؾ ُمقاوم٘م٦ًم ًمٚم٘مٞم٤مس أيًْم٤مإٓ أن إواظمر ا ،ُمٙمًقرَة اًمٕملم وىمد ومرَّ

اجلٌٝم٦م واًمٙمٗم٤من وإٟمػ  :أي ،اعمًجَد سمٗمتح اجلٞمؿ هق ُمقوع اًمًجقد ُمـ سمدن إٟم٤ًمن

 . وأُم٤م سمٙمن اجلٞمؿ وم٢مٟمف اؾمٌؿ ًمٚمج٤مُمع واًمٌٞم٧م اعمَٕمدِّ ًمٚمّمالة ،واًمريمٌت٤من
ؾمقاء يم٤من  ،ٛمٙم٤من اًمذي يٙمثر ومٞمف اًمٌمءُيِمتؼ ُمـ إؾمامء اجل٤مُمدة اًمثالصمٞم٦م ًمٚمش َُمْٗمَٕمَٚم٦مٌ »وسمٜم٤مء 

اعمٙم٤من اًمذي  :أي ،َُمْذَأسَم٦مٌ  ،َُم٠مؾَمَدةٌ  ،ُم٠ْمسَمَٚم٦مٌ  :ٟمحق ،ذًمؽ اًمٌمء ُمـ احلٞمقان أم ُمـ اًمٜم٤ٌمت أم ُمـ اجلامد



 

 

    الصسفجنًٕ  
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اعمٙم٤من اًمذي يٙمثر ومٞمف اًمٌِٓمِّٞمُخ واًمِ٘مث٤َّمُء  :َُمْ٘مَٛمَح٦مٌ  ،َُمْ٘مث٤َمةُ  ،وَُمٌَْٓمَخ٦مٌ  ،شمٙمثر ومٞمف اإلسمؾ وإؾُمد واًمذئ٤مب

 . اعمٙم٤من اًمذي يٙمثر ومٞمف اًمذه٥ُم واعمٚمح وـمٌع اًمٙمت٥م وهمػمه٤م :َُمْٓمٌََٕم٦مٌ  ،َِمَْٚمَح٦مٌ  ،وَُمْذَه٦ٌَمٌ  ،ُح واًمَ٘مٛمْ 
 ،ُيّم٤مُغ قمغم وزن اؾمؿ اعمٗمٕمقل واعمّمدر اعمٞمٛمل ،واؾمؿ اًمٔمرف ُمـ همػم اًمثالصمل اعمجرد

 ،وصٚم٧م إمم اعمًتِمٗمك :يمام شم٘مقل ،ومٞمٛمت٤مز سمٕمْمٝم٤م قمـ اًمٌٕمض سمقاؾمٓم٦م اًم٘مرائـ اعمٕمٜمقي٦م

َٙم٥م اعمََٓمر وضمئُتَؽ  ًَ ووىم٧م  ،أي ُمٙم٤من ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مء ،واٟمتٔمرشُمؽ ذم جمتٛمع اعم٤ًمومريـ ،ُُمٜمْ

 . وم٤معمًتِمٗمك واعمٜمًٙم٥م واعمجتٛمع أؾمامء ًمٚمٔمرف ،وُمٙم٤من اضمتامع اعم٤ًمومريـ ،ٟمزول اعمٓمر
ٌع هَمًدا ،واعمًجد ُمٙم٤من ُُمَٕمدٌّ ًمٚمّمالة ،اعم٤مء اعمًتٕمَٛمؾ ـم٤مهر :وذم ٟمحق  ،واعمَٓمر ُمتقىمَّ

 . أؾمامء ًمٚمٛمٗمٕمقل ،ُمتقىمع ،ُمٕمد ،اعمًتٕمٛمؾ :اًمٙمٚمامت
ٚمِػ  :وىمقًمٜم٤م ًَ ۡدِع٢ِِۡن ٤ُۡػَع٠َ ِنۡػق  ﴿ ،أٟم٤م أقْمَتِ٘مُد ُُمْٕمَتَ٘مَد اًم

َ
َتْٗمَٝماَمُت  ،﴾رذّبِ أ ًْ واعمُ

تَْٗمَٝماَمت ،ُُمْدظَمؾ ،وهل ُُمْٕمَت٘مد ،ُمِمتٛمؾ قمغم اعمّم٤مدر اعمٞمٛمّٞم٦م :شُمْقِوُح اعم٤ٌمطم٨َم اًمٖم٤مُمْم٦م ًْ  . اعمُ

 
 

 اصه اآللة
ٓزًُم٤م يم٤من  ،وٓ يٌٜمك إٓ ُمـ اًمٗمٕمؾ جمرد اًمثالصمل ،قمغم أداة اًمٕمٛمؾ هق ُم٤مدل :اؾمؿ أًم٦م

 :وهل يمام يكم ،وأوزاُٟمُف صمامٟمٞم٦م ،إٓ أن اًمالزَم ىمٚمٞمؾ ،أو ُمتٕمدًي٤م

دٌ  ،ُِمِْمَذٌب  ،ُِمّْمَٕمدٌ  :ُِمْٗمَٕمٌؾ، ٟمحق (1)  . ُِمؼْمَ
٦مٌ  ،ُِمْٗمَٕمَٚم٦مٌ  (2) ًَ ُز٠ُ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  ُِمْٚمَٕمَ٘م٦مٌ  ،ُِمْٙمَقاةٌ  ،ٟمحق: ُِمْٙمٜمَ

ۡ
ۖ   حَأ ح٩َُ

َ
 ﴾٤ِجَفد

٬َٖۡاْ ِِف ٱل٥ََِۡياِن ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: . جِمَْداٌف  ،ُِمٜمَِْم٤مرٌ  ،ٟمحق: ُِمْٗمت٤َمٌح  ،ُِمْٗمَٕم٤مٌل  (3) ٍۡ َلذ َت
َ
 ﴾٨خ

 ﴾َلَُِيُِػْوَن ٧َِساًضا﴿ زيؾ اًمٕمزيز:ٜمِوصَم٤مٌق، ىمِٜم٤َمٌع، يم٤ًِمٌء، ًمِث٤َمٌم، إيم٤مٌم، إِزاٌر، وذم اًمت ،ومَِٕم٤مٌل  (4)

٤مًَم٦مٌ  (5) قَم٦مٌ  :وَمٕمَّ ًَّ  ،ؾَمامَّ ؿَم٦مٌ  ،٤مًَم٦مٌ هَم ٤مًم٦مٌ  ،صَمالَّضَم٦مٌ  ،يَمامَّ ًَّ ٤مرةٌ  ،هَم ًَّ  . يَم

 . ؾم٤مىِمٞم٦مٌ  ،َٟم٤مىِمَٚم٦مٌ  ،ىَم٤مـمَِرةٌ  ،طم٤مؾِم٦ٌمٌ  :وم٤مقِمَٚم٦مٌ  (6)

َ٘إِذَا ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  طم٤مؾُمْقٌب  ،َداطُمْقمٌ  ،َٟم٤مىُمْقٌس  ،ؾَم٤مـُمْقرٌ  :وَم٤مقُمْقٌل،  ٟمحق (7)
  ﴾٧٨َُِٜؽ ِِف ٱنلذا٬ُٛرِ 

 وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٓم٥م. ،ىَمُٓمْقرٌ  ،ىَمُدْومٌ  ،قرٌ َوضُم  ،ؾَمٜمُْقنٌ  ،وَمُٕمْقٌل: سَمُخْقرٌ  (8)



 

 

    الصسفجنًٕ  
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 . َُمِم٤موٍ  ،ُِمِْمَقاشَم٤منِ  ،ُِمِْمقاةٌ  :ٟمحقش ُِمْٗمَٕمَٚم٦مٌ »سمٞمد أن اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٜم٤مىمص سمٜم٤مء  ،ويمٚمٝم٤م ؾمامقمٞم٦م

 ،ُِمْزَُم٤مرٌ  ،ُِمرىَم٤مةٌ  ،ُِمْذَي٤معٌ  ،ُِمْدظَمٜم٦َمٌ  : ِوص إلٚ،وهل ،وأؾمامء أًم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمالزم ؾمٌٕم٦م

ـَ  ،ُمـ َصَٗم٤م :٤مٌح ُِمّْمٌَ  ،ُِمْزَراٌب   َصٌَِح. ،َزِرَب  ،زُمرَ  ،َرىمل ،ذاع ،دظَم

٤ٌَمٌح :ٟمحق ،شمٍميٗمٝم٤م  . َُمَّم٤مسمِْٞمُح  ،ُِمّْم٤ٌمطم٤منِ  ،ُِمّْم
ش ُم٤مسمف»وإن أريد شم٠مدي٦ُم ُمٕمٜمك أًم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمالزم أو همػم اًمثالصمل اعمجرد ومُتزاد يمٚمٛم٦م 

 . ُم٤م سمف آضمتٜم٤مُب  ،عُ ُم٤مسمِف اًمتقاُو  ،ُم٤مسمف اعمَرُض  ،ُم٤مسمف اعمَٜم٤ممُ  :ٟمحق ،قمغم اعمّمدر اعمرومقع
وهٜم٤مك يقضمد سمٕمُض صٞمغ أًم٦م سمدون آؿمت٘م٤مق ُمـ ومٕمؾ ُمٕملم وخم٤مًمٗم٦ًم قمـ إوزان 

ـٌ وُُمْٙمُحَٚم٦ٌم وقم٤ممَلٌ وظم٤مشَمٌؿ وه٤مشمٌِػ ، ٕ:اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اعمذيمقرة لْمٌ ووَم٠ْمٌس وُُمِْمٌط وُُمٜمُْخٌؾ وُُمْدُه ؾمٙمِّ

َٓم٤مٌس إمم همػم ذًمؽ ًْ  . وهِمْرسَم٤مٌل وىِم

 
 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

ُم٤م هق اؾمؿ اعمٗمٕمقل ويمٞمػ يّم٤مغ ذًمؽ ُمــ اًمثالصمـل اعمجـرد واعمزيـد؟ ويمٞمـػ شمٙمـقن  -1

ٌَ »وش اجلٝمد»شمٍميٗم٤مشمف ُمـ ُم٤مدة   ش.اإليمرام»وش اًمتذُمٞمؿ»وش ٦مالَْٞم

 هؾ ُهٜم٤مك أؾمامء ًمٚمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل شم٠ميت قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس؟ ومَٙمْؿ ِهَل وُم٤م هل؟ -2

 ُم٤م هق اؾمؿ اًمٔمرف و يمؿ ىمًاًم ًمف؟ ويمٞمػ ُيٌٜمَك ذًمؽ ُمـ همػم اًمثالصمل اعمجرد؟ -3

 يمؿ اؾمام ًمٚمٔمرف ي٠ميت خم٤مًمًٗم٤م ًمٚم٘مٞم٤مس وُم٤مهل؟ اذيمر ومٞمٝم٤م ُم٘مت٣م اًم٘مٞم٤مس أيًْم٤م. -4

 وُمتك شم٠ميت أؾمامء اًمٔمرف قمغم َُمٗمَٕمٍؾ وَُمْٗمِٕمٍؾ؟ش َُمْٗمَٕمَٚم٦م»ُم سمٜم٤مء ّٕي ُمٕمٜمًك ُيًتخد -5

 ُم٤م هق اؾمؿ أًم٦م وُم٤م هق هم٤مًم٥م أوزاٟمف؟ و يمٞمػ ُيّم٤مغ ذًمؽ ُمـ همػم اًمثالصمل اعمجرد؟ -6

 ُم٤م هل إؾمامء اًمًٌٕم٦م ًممًم٦ِم اًمتل شمّمُدر ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمالزم؟ -7



 

 

    الصسفجنًٕ  
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

طمّٚمؾ أؾمامء اعمٗمٕمقل واًمٔمرف وأًم٦م سمذيمر صمامٟمٞم٦م أؿمٞم٤مء طمقل٤م ومٞمام ي٠ميت ُمـ إُمثٚم٦م،  -1

 -صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

 ﴿ ِ ۡ ٱَوَّلِلذ ۡ ٱُق وَ ٥َۡۡشِ ل ُؽواْ ذۡ ٱَ٘ ﴿، ﴾ؽُِب  ٖۡ ٥َ ل ٨ِْدَػ ٱُٞ  َ ۡ ٱَّللذ ؽِ ٥َۡلدل   ﴿، ﴾َؽاِمۖٓ ۡۡلَدٱَٓ
 ١ِدُ ّ

 ۡ٢ َٓ ددثٗ ِۡشۡ  ٨َددا ٤ِدد٨ُس٣ۡ َس ُهدد٬اْ ﴿، ﴾ا  ٫َاٗسددَو٨٤ِۡ  َْ ُٜ ۡ ٱَوََل ح٨َ ٟۡ ل ۡ ٱَيدداَل وَ ٥ِ ، ﴾٥ِددََياَن  ل

﴿ ۡٓ ٓ  ٬ُ٢٥ََۖن ََّلُ َح َدَٰ ٤َا يََلا ۡ ٱإَِلذ ﴿،  ﴾ؽِيَب ُء ٦٤ِ ٤ذ َِٙي ٤ِد٦َ َخۡيد٥ُفۡ ل ، ﴾لِ لؽَِّسداٱَٓ
فۡ  مَ ٦ُ ٬َٛۡ حَنۡ  ة٠َۡ ﴿  ٱةذُث َدآ﴿، ﴾ُط٬ُرونَ ٤ذ

َ
 ۡرأۡل

ۡ
ح٩َُ ِض حَأ

َ
اُِت٩َُ ﴿، ﴾ۖ  ُز٠ُ ٤ِجَفد َٙ  ۖإِنذ ٤َ

ِ َِل٬٨َُٓ   ة
ُ
ۡه ١ۡ ٱأ  .﴾َتثُِٓ

ل إومٕم٤مل إرسمٕم٦م إومم ُمـ اًمٜمّمقص اًمت٤مًمٞم٦م إمم أؾمـامء اعمٗمٕمـقل، وإرسمٕمـ٦م  -2 طمقِّ

ًمـ٦م، صمـؿ اؾمـتخدُمٝم٤م ذم مُجـؾ اًمث٤مٟمٞم٦م أؾمامء اًمٔمروف، وإرسمٕم٦م إظمرى أؾمـامء ًمم

 -ومٕمٚمٞم٦م:

٤م اهللَحُي٥ِمُّ اًمُٕمَٓم٤مَس َوَيْٙمَرُه اًمتََّث٤مُؤَب، وَم٢مَِذا قَمَٓمَس َأطَمُديُمْؿ َوَْحَِد اهللَ إِنَّ   ، يَم٤مَن طَم٘مًّ

ٚمٍِؿ ؾَمِٛمَٕمُف َأْن َيُ٘مقَل ًَمُف: َيْرَْحَُؽ  ًْ ـَ اهللُقَمغَم يُمؾِّ ُُم ٤م اًمتََّث٤مُؤُب وَم٢مِٟمَّاَم ُهَق ُِم ، َوَأُمَّ

ُه َُم٤م اؾْمَتَٓم٤مَع، وَم٢مِنَّ َأطَمَديُمْؿ إَِذا شَمَث٤مَءَب َوِحَؽ اًمِمَّ  دَّ ْٞمَٓم٤مِن، وَم٢مَِذا شَمَث٤مَءَب َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمػَمُ

ْٞمَٓم٤منُ   .  ُِمٜمُْف اًمِمَّ

ه٤مِت ُمـ أؾمامء اعمٗمٕمقل واًمٔمرف وأًم٦م صمالث صمالث يمٚمامت، صمـؿ اؾمـتخدُمٝم٤م ذم  -3

 مُجؾ اؾمٛمٞم٦م.
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 اصه املبالػة
 ،٤مدل قمغم زي٤مدة اًمّمٗم٦م ذم ٟمٗمس اعمقصقف ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٖمػمهق ُم :اؾمؿ اعم٤ٌمًمٖم٦م

 ـ  :وهل يمام يكم ،وأؿمَٝمر أوزاٟمِف قمنمة
٤مٌل  (1) ٤مءٌ  :وَمٕمَّ ٤معٌ  ،َُمِمَّ ٤مدٌ  ،َريمَّ ٫ِيٍ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ؾَمجَّ ف  مذ ّۡ ُُكذ َضلذ ٍِ  ﴾َوََل حُ

٤مًَم٦مٌ  (2) ٤مسَم٦مٌ  ،قَمالََُّم٦مٌ  :وَمٕمَّ ًَّ ٤مَُم٦مٌ  ،َٟم بِ ﴿ًمٕمزيز: وذم اًمتٜمزيؾ ا.  وَمٝمَّ ٍَ ح٩ُُۖ ََحذا١ََث ٱۡۡلَ
َ
  ﴾َوٱۡمَؽخ

ٞمٌْؾ  (3) ْيٌؼ  :ومِٕمِّ ْٞمٌؾ  ،ِصدِّ ْي٧ٌم  ،ِوٚمِّ   . ظِمرِّ

 . قمٔمٞمؿٌ  ،َرطمٞمؿٌ  ،ىَمديرٌ  :وَمِٕمٞمٌْؾ  (4)

  ﴾ةِٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي رَُءوَف رذِضي٣َ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  َوُدْودٌ  ،وَمُخْقرٌ  ،قَمُجْقٌل  :وَمُٕمْقٌل  (5)

 . ٤مُرْوٌخ َص  ،ضَم٤مؾُمْقٌس  ،وَم٤مروٌق  :وَم٤مقُمْقٌل  (6)

 . ُِمْ٘مَدامٌ  ،ُِمْٕمَٓم٤مءُ  ،جِمَْزامٌ  :ُِمْٗمَٕم٤مٌل  (7)

ِٟيِ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  ُِمٜمْٓمِٞمٌْؼ  ،ُِمْٕمٓمػِْمٌ  ،ُِمْٗمِٕمٞمٌْؾ  (8) اِم ٱل٥ِۡۡف َٓ ٌَ  َٰ   ﴾َوََل ََيُوُّ لََعَ

هٌ  ،طَمِذرٌ  :وَمِٕمٌؾ  (9)  . هَنِؿٌ  ،َذِ

ِ ُ٪٥ََؾة  ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  ُوَحَٙم٦مٌ  :وُمَٕمَٚم٦مٌ  (10)
٥ََُّؾٍة  َوۡي٠َ ١ُِّ ّ   ﴾١ل

واًمداقمٞم٦م واًمراوي٦م قمغم  ،يم٤مًم٘مٞمُّقم قمغم وزن اًمَٗمْٞمُٕمْقلِ  ،وهٜم٤مك أوزان أظمرى شمٗمٞمد اعم٤ٌمًمٖم٦م

٤مل ،وزن اًمٗم٤مقمٚم٦م ال قمغم سمٜم٤مء اًمُٗمٕمَّ ٤ٌَّمر واًمُٓمقَّ  . واًمُٙم

٤مل»إٓ سمٜم٤مء  ،وٓشُمًٛمع إّٓ ُمـ اًمثالصمل اعمجرد اعمتٕمدي ،ويمٚمُّٝم٤م ؾَمامقمٞم٦َّمٌ  وم٢مٟمف يمام يّم٤مغ ش وَمٕمَّ

ِر: سم٤مئع اًمتٛمر ،يمذًمؽ ي٠ميت ًمٚمٜم٦ًٌم أيًْم٤م ،٤مًمٖم٦م ُمـ اًمالزم واعمتٕمديًمٚمٛمٌ واًمَزي٤َّمت: قم٤مس  ،يم٤مًمَتامَّ

د اًمنَمر ،اًمزي٧م وسم٤مئٕمف ار: ُُمقًمِّ ٤مل: ُمًتخرج اًمٕمًؾ ُمـ ُمقوٕمف وسم٤مئٕمف ،واًمنمَّ ًَّ  ،واًمَٕم

ٌَـ واًمَٚمٌِٜم٦َم وص٤مٟمٕمٝم٤م ٤ٌَّمن: سم٤مئع اًمٚم ٤مل: ُمريبِّ اًمٜمحؾ ،واًمٚم َٝ ﴿ٕمزيز: وذم اًمتٜمزيؾ اًم ،واًمٜمحَّ َو٤َا َربُّ
تِيػِ  َٓ َٰم  ٢ِۡ١ّ لذ َِ ِ وذم احلدي٨م:  ،ٕن ٟمٗمل اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٔمٚمؿ ٓ يٜمٗمل ٟمٗمس اًمٔمٚمؿ ،أي: سمذي فُمٚمؿٍ  ﴾ة

 وم٤مًمٙمّذاب هٜم٤م ًمٞمس سمٛمٕمٜمك اعم٤ٌمًمٖم٦م.ش ًمٞمس اًمٙمذاب اًمذي ُيّمٚمح سملم اًمٜم٤مس»

اك :ويمذًمؽ ؿمذَّ قمـ اًم٘مٞم٤مس ٤منٌ  ،ُِمتاْلٌَف  ،َٟمِذيرٌ  ،ؾَمِٛمْٞمعٌ  ،َدرَّ ًَ  ،ُِمْٕمَٓم٤مءٌ  ،خِماَْلٌف  ،حِمْ
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 . ٕن يُمالًّ ُمٜمٝم٤م ُمـ سم٤مب اإلومٕم٤مل ،ُِمْٝمَقانٌ  ،ِِماَْلٌق 
سمؾ  ،وِم٤م َي٥م أن ُيذيمر هٜم٤م أن اًمت٤مَء اًمالطم٘م٦م سمٌٕمض أوزان اعم٤ٌمًمٖم٦م ًمٞم٧ًم ًمٚمت٠مٟمٞم٨م

٤مَُم٦م ،أو شم٤ميمٞمد اعم٤ٌمًمٖم٦م ،يمام ذم داقمٞم٦م وراوي٦م وعمَُزة ،ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ٤مسم٦م وومٝمَّ ًَّ  . يمام ذم َٟم

 
 

 اصه التفطٔل
 ،هق ُم٤مدل قمغم ذات ُمقصقوم٦م سمزي٤مدة صٗم٦م اعمّمدر ُُمَٗمّْماًل قمغم اًمٖمػم :اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ

ٌََّٝم٦م اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦مش أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ» :وي٘م٤مل ًمف ويمالمه٤م صم٤مسم٧ٌم  ،متٞمٞمًزا سمٞمٜمف وسملم أومٕمِؾ اًمّمٗم٦م اعمِم

 ،َأىْمَرسم٤منِ  ،أىْمَرُب  – :ٟمحق ،ٓسمٛمٕمٜمك احلدوث واًمتجدد ،ًمٚمٛمقصقف قمغم ـمريؼ اًمدوام

ۡضَؽَص ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ىُمَرٌب  ،ىُمْرسَمَٞم٤مٌت  ،ىُمْرسَمَٞم٤منِ  ،ىُمْرسَمك ،َأىَم٤مِرُب  ،َأىْمَرسُمْقنَ 
َ
٣ۡ٫ُ أ َوَِلَِشَػجذ

ة   َٰ َضَي٬َٰ إن ُمـ أطَمٌُِّٙمْؿ إزمَّ وأىْمَرسمُِٙمْؿ  : وذم طمدي٨م اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك  ﴾ٱنلذاِس لََعَ

٤م َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َأطَم٤مؾِمٜمُُٙمْؿ َأظْماَلىًم٤م ًَ
ُئْقَن َأيْمٜم٤َموًم٤ماعمُ  ،ُِمٜمِّْل جَمْٚمِ ـَ َي٠ْمًَمُٗمْقَن وُي١ْمًَمُٗمْقنَ  ،َقـمِّ ِذْي أٓ  ،اًمَّ

٤م يْقَم اًم٘مٞم٤مُم٦ِم؟ أؾم٤موُئُٙمْؿ َأظْماَلىًم٤م ًً
يُمْؿ سم٠َِمسْمَٖمِْمُٙمْؿ إزمَّ وَأسْمَٕمِديُمْؿ ُِمٜمِّْل جَمْٚمِ اًمَثْرصَم٤مُرْوَن  ،ُأظْمؼِمُ

 :وىم٤مل اًمِم٤مقمر . اعمَُْتَٗمْٞمِٝمُ٘مْقنَ 

ــ٤مهر  ــ٥مِّ ـم ــ٤مِس سمُِح ــَدُر اًمٜم  أضْم
 

ـٍ  *  سم٤مذُل اعمَٕمـروف ُمــ همـػِم صمَٛمـ
 

أؾمامء ًمتٗمْمٞمؾ  :َأضْمَدرُ  ،َأسْمَٕمدُ  ،َأسْمَٖمُض  ،َأىْمَرُب  ،َأطَم٥مُّ  ،أطْمَرُص  :وم٢من اًمٙمٚمامت

ـُ  ،وأىم٤مِرُب  ،اًمقاطمد وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ َُيٛمع مجًٕم٤م ؾم٤معم٤ًم  ،ًمتٗمْمٞمؾ اجلٛمع :أؾم٤موءُ  ،أطَم٤مؾِم

ْونَ  ،أْصَٖمُرْونَ  :ٟمحق ،أيًْم٤م ا وؾم٤معم٤ًِمش وُمْٕمغَم »ؽ ُم١مٟمثف ويمذًم ،َأىْمَرسُمْقنَ  ،َأْٟمٍَمُ ً  ،َُيَْٛمُع ُُمَٙمنَّ

ٌؾ  ،عمَُعٌ  ،ىُمَرٌب  :ٟمحق ًَ َٚمَٞم٤مٌت  ،عمَُْٕمَٞم٤مٌت  ،وىُمْرسَمَٞم٤مٌت  ،هُم ًْ  . هُم
 :وهل ،وٓ سمد ذم اًمٗمٕمؾ اًمذي ُيٌٜمَك ُمٜمف أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ ُخ٦ًم ذوط

ٌْٜمَك ُمـ ومٕمؾ زائد قمغم صمالصم٦م أطمرف ،(  أن يٙمقن صمالصمٞم٤م جمرًدا1)  ،ؾْمَتْٖمَٗمرَ اِ  :ٟمحق ،ومال ُي

َؾ  ،َأؾْمَٚمؿَ  ،اْٟمَ٘مَٚم٥َم  ٤مُن َأقْمٓم٤مهؿ ًمٚمديٜم٤مر :َوؿَمذَّ قمـ ذًمؽ ىمقلؿ ،شَمَقيمَّ وٟمٕمامن أوٓهؿ  ،قَمٗمَّ

ش أوٓ»وش َأقْمَٓمك»وم٢منَّ  . أؿمُد إَي٤مقًم٤م ًمٚمٖمػم وإيالًُم٤م ًمفُ  :أي ،وومالٌن أْوضَمُع اًمٕمِمػمة ،ًمٚمٛمٕمروف

 . أؾمامء ًمٚمتٗمْمٞمؾ ُمـ سم٤مب اإلومٕم٤مل :شأْوضَمعُ »و 
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ُـّ َوَأْزيُمؿ ُمـ ومالن :ومال ي٘م٤مل ،ٙمقن اًمٗمٕمُؾ ُمٕمٚمقًُم٤م وم٤مقِمُٚمفُ (  أن ي2) أو أضب  ،هق َأضَم

َب  :ُمٜمف سمٛمٕمٜمك أيمثر ُميوسًم٤م َـّ وُزيِمَؿ وُضِ  ،هق أؿْمَٖمُؾ ُمٜمٝم٤م :وؿَمذَّ قمـ ذًمؽ ىمقُلؿ ،ُمـ ضُم

هق أًْمَقُم  ،ؽوومالن أْزَهك ُمـ ِديْ  ،وأيُّ اًمدقم٤مء َأؾْمَٛمعُ  ،وقُمْدَٟم٤م واًْمَٕمْقُد َأْْحَدُ  ،وَُم٤م َأؿْمَٖمَٚمفُ 

ـ  ريض اهلل قمٜمف ـ  وذم طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  ،وهذا اًمٙمت٤مب َأظْمٍَمُ  ،وذًمؽ أؿمٝمر ،اًم٘مقم
 ،وُْحِدَ  ،طمٞم٨م أظِمذت ُمـ ؿُمِٖمَؾ  ،ُيذيمر أيمثرُ  :أي :وإن يم٤مٟم٧م سمدٌر َأْذيَمَر ذم اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م

واظْمُتٍِمَ صمالصمل  ،قلويُمٚمَُّٝم٤م ُمٌٜمِلٌّ ًمٚمٛمٗمٕم ،وُذيمِرَ  ،وؿُمِٝمَر واظْمُتٍِمَ  ،وًمِْٞمؿ ،وزِهَل  ،وؾُمِٛمعَ 

 . ؿمذوذانش أظمٍم»ومٗمل  ،ُمزيد أيًْم٤م
ٌْٜمَك ُمـ ومٕمٍؾ َدلَّ قمغم ًمقٍن أو قمٞم٥ٍم أو ش َأوْمَٕمُؾ »(  أن ٓ ي٠ميت اًمقصػ ُمٜمف قمغم سمٜم٤مء 3) ومال ُي

ومٞم٘م٤مل  ،وإذا يم٤من اًمقصػ ُمٜمٝم٤م قمغم همػم ذًمؽ اًمقزن ومال ُم٤مٟمع ُمـ جمٞم  اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمٝم٤م ،طمٚمٞم٦م

ـٌ  :ًمقصػ ُمٜمٝمامٕن ا ،هذا أصح ُمٜمف وأطمًـ :ُمثال ًَ وؿمذَّ قمـ ذًمؽ سمٕمُض  ،َصِحْٞمٌح وطَم

 . اًمُٖمراب أؾمقُد ُمـ طَمَٚمِؽ  ٤موأٟم ،هق أسمٞمض ُمـ اًمٚمٌـ :إسمٞم٤مِت وىمقُلُؿ
وإذا أردَت ِصٞم٤مهَم٦َم اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ ومٕمٍؾ ٓ يًتقذم اًمنموَط اًمثالصم٦م اعمذيمقرة ومِزد يمٚمٛم٦َم 

اهللُ أؿمد شمٜمٙمٞمالً  :ٟمحق ،اعمّمدرأو ٟمحَقه٤م قمغم  ،أو أىمقى ،أو أيمثرُ  ،أو أىمؾ ،أو أيمؼمُ  ،أؿمدُّ 

٤ًٌم ُمـ اًمٙمٗم٤مر وهذا اًمثقب  ،وأىمقاهؿ إيامًٟم٤م سم٤مًمٖمٞم٥م ،و أٟم٧َم أيمثرهؿ اٟمٓمالىًم٤م إمم اخلػم ،وشمٕمِذْي

 . ؽوذًمؽ اًمرضُمؾ َأؾمقُء قَمَرضًم٤م ُمٜم ،أووح سَمَٞم٤مًو٤م ُمـ همػمه
وهبذا اًمٓمريؼ َيقز صٞم٤مهم٦م اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ  ،وهذه اعمّم٤مدر يمٚمُّٝم٤م ُمٜمّمقسم٦ٌم قمغم اًمتٛمٞمٞمز

ُهْؿ  ،وأقْمَٛمُ٘مُٝمْؿ قمٚماًم  ،اًمًَٚمػ َأهْمَزُر اًمٜم٤مس َُمْٕمِروَم٦مً  :ٟمحق ،ٕم٤مٍل شمًتجٛمع اًمنموط أْيًْم٤مأوم وأؿَمدُّ

٤ًٌّم هللِ ا  ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،طُم ٗٓ ۡزَثُ َْجۡ
َ
َكػُّ ٩ُ٨ۡ٤ِ ٬ُٛذٗة َوأ

َ
 . ﴾٦ۡ٤َ ُ٪٬َ أ

٤م4)  ،ُمـ إومٕم٤مل اجل٤مُمدة ومالُيٌْٜمَك اًمتٗمْمٞمُؾ  ،(  اًمنمط اًمراسمع أن يٙمقن اًمٗمٕمُؾ ُمتٍموًم٤م شم٤مُمًّ

ك ،سمِئَْس  ،ٟمِْٕمؿَ  :ٟمحق ًَ  . ًمٞمس ،ص٤مر ،يم٤من :ٟمحق ،وٓ ُمـ إومٕم٤مل اًمٜم٤مىمّم٦م ،يم٤مد ،قَم
ٌََؾ اًمٗمٕمُؾ ُمٕمٜمك اًمتٗم٤موت5) هق أُْمَقُت ُمـ  :ومال ي٘م٤مل ،ويّمُٚمح ًمٚمُٛمٗم٤موٚم٦م ،(  أن َيْ٘م

 . ُمـ ُم٤مت وهمِرَق ووَمٜمَِل  :أو أومٜمَك ،أو أهمَرق ،ومالن
ش طَم٥مُّ »أؾم٘مٓم٧م الٛمزة ًمٙمثرة آؾمتٕمامل ويمذًمؽ  ، وَأَذُّ أظْمػَمُ  :وأُم٤م ظمػم وذ وَم٠مصٚمٝمام
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 :ذم ىمقل اًمِم٤مقمر
 

 ُُمٜمِْٕم٧َم ؿَمْٞمًئ٤م وَم٠َميْمَثْرَت اًْمُقًُمْقَع سمـفِ 
 

 َوطَم٥مُّ ؿَمْٞمٍ  إمَِم اإلٟم٤ًمن ُم٤م ُُمٜمَٕم٤م * 
 

ٌْٜمَك أومٕمُؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ دون ومٕمؾٍ  أقمٚمؿ  :أي ،ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م َأْٟمَقُء ُمٜمف :ٟمحق ،يم٤مجل٤مُمد ،وىمد ُي

 سم٤مٕٟمقا
ِ
 . ء

 :يمام ىم٤مل اًمٗمرزدق ،وىمد شُمًتخدم صٞمٖم٦ُم اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ دون إرادة اًمتٗمْمٞمؾ
 

امَء سَمٜمَـك ًَمٜمَـ٤م ًَ ِذْي ؾَمَٛمَؽ اًم  إنَّ اًمَّ
 

 سَمْٞمًتـــ٤م َدقَم٤مِئُٛمـــُف َأقَمـــزُّ َوَأـْمـــَقُل  * 
 

َٚ ُث٣ذ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،قمزيزة وـمقيٚم٦م :أي ْ ٱۡۡل٢َۡ ِي َحۡتَػُؤا  وَُ٪٬َ ٱَّلذ
٢َۡي٩ِ   يُِٓيُػهُۖ وَُ٪٬َ  َْ ۡ٪٬َُن 

َ
ٌ  :أي ﴾أ ٌ  ،ٕن سمدأ اخلٚمؼ قمٜمده يم٤مإلقم٤مدة ،َهلمِّ  ،وًمٞمس قمٜمده شمٕم٤ممم َهلمِّ

ٌ قمٚمٞمف ،وَأْهَقنُ  ٣َُ٢ ةُِس٣ۡ  ﴿ :ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم ،سمؾ يمٚمف َهلمِّ ْۡ
َ
بُُّس٣ۡ أ ٕٟمف ُٓمِم٤مرك ًمف ذم قمٚمٛمف  ﴾رذ

 . ضمؾَّ وقَمال
 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

هياِم وأُمثٚمتٝمام. -1 حف وٛمـ طمدَّ  ُم٤م اًمٗمرق سملم اؾمؿ ا عم٤ٌمًمٖم٦م وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ؟ ووِّ

 ٞم٤مس ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م؟يمؿ وزًٟم٤م ٓؾمؿ اعم٤ٌمًمٖم٦م وُم٤م هل؟ وُم٤م هل اًمتًع يمٚمامت َت٤مًمػ اًم٘م -2

٤مل»هؾ ُيًتٕمٛمؾ سمٜم٤مُء  -3  عمٕمٜمًك همػم اعم٤ٌمًمٖم٦م؟ ُم٤م هق؟ش ومٕمَّ

 ُم٤م هل اًمنموط اخلٛم٦ًم اًمتل ٓ سمد ُمٜمٝم٤م ذم اًمٗمٕمؾ اًمذي يّم٤مغ ُمٜمف اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ؟ -4

 يمٞمػ يّم٤مغ اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ ومٕمٍؾ ٓ يًتقذم اًمنموط اعمذيمقرة؟ -5

ٚمامت ُم٤م هل  أؾمامء اًمتٗمْمٞمؾ اًمتل أظمذت ُمـ اًمٗمٕمؾ اعمجٝمقل؟ وُم٤م هل يم -6

 اًمتٗمْمٞمؾ وًمٞمس هٜم٤مك شمٗمْمٞمؾ؟

وْمًٝم٤م يم٤مُماًل. -7  ُم٤م هل ؾمت٦م أؾمامء اًمتٗمْمٞمؾ اعمجٛمققم٦م ذم طمدي٨م واطمٍد؟ سِّ
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمام ي٠ميت أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ، وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ إمم صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م صمـؿ  -1 طمقِّ

 -اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ يم٤مُمٚم٦م:

ضۡ  َو٦٤َۡ ﴿ 
َ
٦ َدَعٓ َٗل َف٦ُ ٬َٛۡ أ ِ ٱإَِِل   ّم٥ِذ ٬َُّلُ ٱوَ ﴿، ﴾َّللذ ـُ ُ َوَر ن يُؽۡ  ۖٓ َّللذ

َ
ُّٚ أ َض

َ
، ﴾ُى٬هُ أ

١َحۡ ﴿
َ
ضۡ ٱَؿ خ

َ
ُ ةِأ ِ  َ٪٠ۡ ﴿، ﴾٥ِِٟيَ َدَٰ ١ۡ ٱَس٣ِ َّللذ  ٱ٧ُجَّتُِئُس٣ ة

َ
ْۡ عۡ أۡل

َ
، ﴾ًل َمَٰ ََسِي٦َ أ

﴿ ّۡ ٍِ ف   َوََل حُ ٫ِيٍ  ُُكذ َضلذ از   ١٠مذ ٓ  َ٪٥ذ ا لذ ِۢ ٤ذ ٨ذا    ١١ة٥ِ٨َِيم   ء ٓۡ َغرۡيِ ٢ِ١ّۡ  ٤ذ خٍَػ  ٤ُ
ثِيمٍ 
َ
ٓۡ  ُخُخ٠ِّۢ  ١٢أ َٰ َب َٝ َزجِيمٍ َػ َل ِ ُۡ  َو٦٤َۡ ﴿، ﴾١٣ل

َ
٦ِ أ ِؼةًاٱلََعَ  ََتَىَٰ ذۡ ٱ٣َُ٢ ِم٥ذ َٞ  ِ ، ﴾َّللذ

٥َثِۡلُۡ ٱَتَؼنذ ِِف ََلُۢن لََكذ  ﴿ َؼاُب ﴿، ﴾ٍَ َٓ ُّٚ  ٓأۡلٱَو١َ َك
َ
 .﴾ِعَؽةِ أ

ن ُمــ  -2 ه٤مِت صمالث يمٚمامت ُمـ قمٜمدك ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م وصمالصًم٤م ُمــ أومٕمـؾ اًمتٗمْمـٞمؾ اعمٙمـقَّ

 ُمـ اًمثالصمل اعمزيد ومٞمف، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة. ٤ماًمثالصمل اعمجرد، وصمالصمً 

ل إومٕم٤مَل ذم اًم -3 ٕم٤ٌمرة أشمٞم٦م إمم أؾمامء اعم٤ٌمًمٖم٦م وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ، وأؾمامء طمقِّ

اًمتٗمْمٞمؾ إمم إومٕم٤مل اعم٤موٞم٦م، واظمؽم ُمٜمٝم٤م إؾمامء اجل٤مُمَدة، صمؿ اؾمتخدم مجٞمٕمٝم٤م ذم 

 -مُجٍؾ ُمـ قمٜمدك:

ِظَمَدُْم٧ُم َرؾُمقَل : -ريض اهلل قمٜمف –َأَٟمٍس ىَم٤مل 
ه
وَماَم ىَم٤مَل زِم  ،قَمنْمَ ؾِمٜملِمَ  -S- الل

، َوَُم٤م ىمَ  ّف أُ   شَمَريْمُتُف مِلَ شَمَريْمَتُف؟ َويَم٤مَن َرؾُمقُل ىَمطُّ
ٍ
ء  َصٜمَْٕمتُُف مِلَ َصٜمَْٕمَتُف؟ َوٓ ًمٌَِمْ

ٍ
ء ٤مَل ًمٌَِمْ

ِ
ه
ا ىَمطُّ َوٓ طَمِريًرا َوٓ ؿَمْٞمئ٤ًم  -S- الل ٧ُم ظَمزًّ ًْ ـِ اًمٜم٤َّمِس ظُمُٚمً٘م٤م َوٓ َُمً ًَ ـْ َأطْم ُِم

ـْ يَمػِّ َرؾُمقِل  ِيَم٤مَن َأًْملَمَ ُِم
ه
ٙمً َوٓ ؿَمٛمَ  -S- الل ًْ ٤م َوٓ قِمْٓمًرا يَم٤مَن َأـْمَٞم٥َم ْٛم٧ُم ُِم

ـْ قَمَرِق َرؾُمقِل  ُِِم
ه
 .-S-  الل

F F F 
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 ـ تأىٔح الصفات ّاألمساء اجلامدة 5
وىمد  ،وأُم٤م اعم١مٟم٨م ومٞمحت٤مج إمم قمالُم٦م ،آؾمؿ اعمذيمر ٓ حيت٤مج إمم قمالُم٦ٍم شمدلُّ قمغم شمذيمػمه

ك صٗم٤مت ٦َم شمًٛمَّ ًَ عمٗمٕمقل واعم٤ٌمًمٖم٦م واًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م وهل أؾمامء اًمٗم٤مقمؾ وا ،ُمرَّ َأنَّ اعمِمت٘م٤مِت اخلَْٛم

 ،ص٤مِدق :ٟمحق ،وم٢مذا أردتَّ شم٠مٟمٞم٨َم اًمّمٗم٦م وم٠محِلؼ سمآظِمره٤م شم٤مًء ُمرسمقـم٦م ،وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ

ْيٌؼ  ،ُمٙمَرَُم٦مٌ  ،ُُمْٙمَرمٌ  ،ص٤مدىم٦م ْي٘م٦مٌ  ،ِصدِّ ٦ٌَمٌ  ،ِصدِّ ُم٤م ظمال اًمّمٗم٦م قمغم وزن وَمْٕمالن  ،َصْٕم٥ٌم َصْٕم

 . وىمد ؾمٌؼ يمٚمٝم٤م ،وأومٕمؾ اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ
 ،وهل ُخ٦ًم ُمـ ِصٞمِغ اعم٤ٌمًمٖم٦م ،وشمقضمد أوزان ُمـ اًمّمٗم٦م يًتقي ومٞمٝم٤م اعمذيمر واعم١مٟم٨م

 :وهل قمغم اًمٜمحق أيت ،وواطمد ُمِمؽمك سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م

٤مًَم٦مٌ  (1) ٤مَُم٦مٌ  :ٟمحق :وَمٕمَّ  . واُمرأة ومٝم٤مُم٦م ،رضمؾ وَمٝمَّ
 . واُمرأة ُمٕمٓم٤مء ،رضمؾ ُِمْٕمَٓم٤مءٌ  :ٟمحق :ُِمٗمٕم٤مٌل  (2)
 . واُمرأة ُِمْٕمٓمػِْمٌ  ،ػْمٌ رضمؾ ُِمْٕمٓمِ  :ٟمحق ،ُِمْٗمِٕمْٞمٌؾ  (3)
 . وـم٤مًم٦ٌٌم ُِمْٖمَِمؿٌ  ،ـم٤مًم٥م ُِمْٖمَِمؿٌ  :ٟمحق :ُِمْٗمَٕمٌؾ  (4)
َيْْمَحُؽ  :أي ،وهَل سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل :واُمرأة ُوْحَٙم٦مٌ  ،رضمؾ ُوْحَٙم٦مٌ  :وُمْٕمَٚم٦مٌ  (5)

يمثػم  :ُهَزَأةٌ  ،عمََُزةٌ  ،ُوَحَٙم٦مٌ  :ٟمحق ،وإن وَمَتح٧َم اًمٕملم ومٞمّمػم سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ . اًمٜم٤مس ُمٜمف يمثػما

 . ويمذًمؽ اعمرأة ،ز والَْزءاًمْمحؽ واًمٚمٛم
وومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل قمٜمدُم٤م يم٤من  ،وَمُٕمْقٌل سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ أو اعمٗمٕمقل ُُمٓمٚمً٘م٤م (6)

همالم  ،واُمرأة رؿمقف ،رضمؾ رؿمقف ،واُمرأة صٌقر ،ٟمحق: رضمؾ صٌقر ،اعمقصقف ُمٕمٚمقًُم٤م

 . واُمرأة ىمتٞمؾ ،ىمتٞمؾ

 :ٟمحق ،و مل ُيٕمرفقُمرف اعمقصقف أ ،ومٞمٗمرق سملم اعمذيمر واعم١مٟم٨م ،وأُم٤م ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ

 ،رضمؾ رِصٞمْدٌ  :ٟمحق ،وىمد ٓ يٗمرق أيًْم٤م ،وضم٤مء ٟمّمػٌم وٟمّمػمةٌ  ،واُمرأة رؿمٞمدة ،رضمؾ رؿمٞمد

 . ﴾َٖ ٦٤َ يُۡۡحِ ٱ١َِۡٓظ٣ََٰ َؤِلَ ر٤َِي٣﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،وريح قم٘مٞمؿ ،يقم قمِ٘مٞمْؿٌ  ،واُمرأة رصٞمد
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ُء إذا مل ُي٘مّمد هب٤م ُمٕمٜمك واقمٚمؿ أن اًمٖم٤مًم٥م ذم إؾمامء اعمختّم٦م سم٤مٕٟم٤مث أن ٓشمٚمَح٘مٝم٤م اًمت٤م

٘متٝم٤م اًمت٤مءُ  ،طم٤مُمٌؾ  ،ُُمروعٌ  ،ـم٤مًمِؼ :ٟمحق ،احلدوث  :ٟمحق ،وم٢من ىُمّمد هب٤م ُمٕمٜمك احلدوث حَلِ

َ٘مَٝم٤م زوضُمَٝم٤م  . ومٝمل ـم٤مًم٘م٦مٌ  ،ـَمٚمَّ
 :وقمالُم٦م اًمت٠مٟمٞم٨م ذم إؾمامء اجل٤مُمدة صمالصم٦م

 ،وهل شمٜم٘مٚم٥م ذم اًمقىمػ َه٤مءً  ،ىمدرة ،ٟمٕمٛم٦م ،ـمٚمح٦م ،ُهَرْيَرة :ٟمحق ،اًمت٤مء اعمرسمقـم٦م (1)

ومتٌ٘مك ذم  ،وم٢منَّ شم٤مءمه٤م ُمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ ٓم اًمٙمٚمٛم٦م ،سمخالف أظْم٧ٌم وسمِٜم٧ٌْم  ،ويٙمقن ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ُمٗمتقطًم٤م

 . اًمقؾمط واًمقىمػ
 . قُمْذَرى ،قَمّم٤م :ٟمحق ،إًمُِػ اعم٘مّمقرة (2)
٤مءُ  ،سَمْٞمَداء :ٟمحق ،إًَمُِػ اعمَْٛمُدْوَدةُ  (3) ًَ  . ظَمٜمْ

ومٙمؾُّ اؾمٍؿ ظُمتَِؿ  ،ؿوَي٥م أن شمٙمقن يمؾُّ واطمدٍة ُمـ هذه اًمٕمالُم٤مت زائَدًة ذم آظمر آؾم

ًث٤م َل ُم١مٟمَّ َرةً  ،سمقاطمدٍة ُمٜمٝم٤م ؾُمٛمِّ  ،وًمق ظُمتَِٛم٧ْم سمٕمالُم٦م شم٠مٟمٞم٨م ،قمغم أن أؾمامء اًمذيمقر شمٌَ٘مك ُمذيمَّ

 . إذا يم٤مٟم٧م أقمالَم رضم٤مل :َصْحَراءُ  ،َأسْمَزى ،ـَمْٚمَح٦مُ  :ٟمحق
وهذا اًمذي ذيمرٟم٤مه هق اعم١مٟم٨م اًمٚمٗمٔمل، وهٜم٤مك ىمًامن أظمران ًمٚمٛم١مٟم٨م، إول: اعم١مٟم٨م 

، يم٤مٕؾمامء مجع اؾمٍؿ،  احلٙمٛمل، واًمث٤مّن: اعم١مٟم٨م اعمٕمٜمقي ، وم٤معم١مٟم٨م احلٙمٛملُّ هق اجلٛمع اعمٙمنَّ

 وإقمالم مجُع قَمَٚمٍؿ، ومٞم٘م٤مل: إؾمامء اعمختّم٦م سم٤مٕٟم٤مث ، وإقمالم اعمزدِوضم٦م اعم٘مؽمٟم٦ُم، وىم٤مًم٧م ُرؾُمُٚمٝمؿ .

٠مٟمٞمثٝم٤م وإؾمامء اًمتل ُيًتدلُّ قمغم شم ،: ُم٤م ًمٞم٧ًم ومٞمف قمالُم٦م اًمت٠مٟمٞم٨مواعم١مٟم٨م اعمٕمٜمقي

 ـ  :وهل يمام يكم ،سم٤معمٕمٜمك أرسمٕم٦مٌ 
 . ِهٜمدُ  ،يمٚمثقمُ  ،َُمْرَيؿُ  ،ُرسَمٞمَّعُ  ،يمزيٜم٥ُم  ،أقمالم إٟم٤مث (1)
 . أمٌّ  ،سمِٜم٧ٌم  ،أظم٧ٌم  :ٟمحق ،إؾمامء اعمختّم٦م سم٤مٕٟم٤مث (2)
 ،وىُمريش ،ويمقًمٙم٤مشم٤م ،ودهكم ،والٜمد ،يم٤مًمِم٤مم ،أؾمامء اًمٌاِلد واعمُُدن واًمَ٘م٤ٌمئؾ (3)

 . وظمزرٌج  ،وَدْوٌس  ،وأْوس
إٓ أن هذا احلٙمؿ  ،يمٕملٍم ورضمٍؾ ويٍد وُأُذن ،قمْم٤مء اعمزدِوضم٦م اعم٘مؽمٟم٦مأؾمامء إ (4)

رٌ  ،أهمٚمٌِلٌّ   . يم٤مًمّمدغ واحل٤مضم٥م واعمِْروَمِؼ واًمٚمحل واخلَدِّ  ،ٕن ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمذيمَّ
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وهل يمثػمة  ،هذا وشمقضمد ذم اًمٚمٖم٦م أًمٗم٤مظ ُمـ اعم١مٟم٨م اعمٕمٜمقي مل شمدظمؾ حت٧م إصقل اًم٤ًمسم٘م٦م

 ،دِرعٌ  ،دار ،طمرب ،ضَمِحٞمْؿُ  ،ضَمَٝمٜمَّؿُ  ،سمِْئٌر  ،َأوْمَٕمك ،أْرٟم٥ٌم  ،رضأ ،إْصٌعٌ ـ  :وهل ،ٟمذيمر سمٕمْمٝم٤م

ٌـّ  ،ؾم٘مر ،ِرْيٌح  ،َرطَمك ،َرطِمؿٌ  ،ذود  ،وَم٠مٌس  ،قَمِ٘م٥ٌم  ،قَمَّم٤م ،قُمرس ،قَمروض ،َوٌع ،ؿَمْٛمٌس  ،ؾِم

 ،ىَمٌقل ،َص٤ٌم :وهل ،وُمٜمٝم٤م أؾمامء اًمري٤مح أيًْم٤م ،َٟمْٕمٌؾ  ،ٟم٤مرٌ  ،َٟم٤مٌب  ،يَمْرٌش  ،يَم٤مٌس  ،ىَمْقٌس  ،وُمْٚمٌؽ 

 . ؾَمُٛمقمٌ  ،َهٞمٌْػ  ،طَمُرور ،ؿَمامل ،َدسمقر ،بضَمٜمق
 ،طم٤مٟمقٌت  ،طم٤مل ،َأْٟمَٕم٤ممٌ  ،إزار ،إسمط :وهل ،وشمقضمد أؾمامء َيقز ومٞمٝم٤م اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م

ى ،ؾَمٌٞمٌؾ  ،ُزىَم٤مٌق  ،ُرْوٌح  ،َدًْمقٌ  ،ِدْرعٌ  ،َُخْرٌ  اِوْيؾ ،ُهً لْمٌ  ،َهَ  ،ؾُمقق ،ؾِماَلٌح  ،ؾُمٚمَّؿٌ  ،ؾِمٙمِّ

 ،قم٘مرب ،قِم٘م٤مب ،قمُْمد ،قمًؾ ،قَمُجزٌ  ،ـم٤مؤوٌس  ،ـمريؼ ،ـمِرس ،ُوًحك ،ص٤معٌ  ،ؾمامء

ٌُْقت ،قُمٜمُؼ ٌؽ  ،ًم٤ًِمنٌ  ،يمٌِدٌ  ،ىَمِٛمْٞمُص  ،ىِمْدرٌ  ،ىَمٗم٤م ،ومِْرَدْوٌس  ،ومِْٝمرٌ  ،ومرٌس  ،قَمٜمَْٙم ًْ  ،ُُمْقؾَمك ،ُِم

 . وشمٚمحؼ هبذه إًمٗم٤مظ أؾمامُء احلروف الج٤مئّٞم٦م ،وراءٌ  ،َٟمْٗمٌس  ،ُِمٜمَْجٜمِْٞمٌؼ  ،ُِمْٚمٌح 

٦مٌ  :ٟمحق ،رًة ُمرسمقـم٦مً واقمٚمؿ أن شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م شُمٙمت٥م ُمدوَّ  وذم اًمتٜمزيؾ  ،َٟمْٛمَٚم٦مٌ  ،ظم٤مًم٦مٌ  ،قَمٛمَّ

ۡۡشَِكث  ﴿ :اًمٕمزيز ۡؤ٨َ٤ٌِث َعرۡيَ ٦ِ٤ّ ٤ُّ ٤َثَ ٤ُّ
َ
 ،قمالَُّم٦م ،داقمٞم٦م ،ٟم٤مسمٖم٦م :ٟمحق ،ويمذا شم٤مء اعم٤ٌمًمٖم٦م ﴾َوأَل

وشم٤مء  ،مترة ،سم٘مرة :ٟمحق ،وشم٤مء اًمٗمرد ،يمٛمئ٦م ،وشم٤مء اجلٜمس ،اًمِمٝم٤مدة أُم٤مٟم٦م :ٟمحق ،وشم٤مء اعمّمدر

 ،َوىم٧ٌم  ،َصْقٌت  ،َُمْقٌت  :ٟمحق ،سمخالومٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م أصٚمّٞم٦مً  ،يمُ٘مْم٤مة وؾُمٕم٤مة ،ناجلٛمع اعمٙم

 . ضَمٜم٤َّمٌت  ،اعم١ُمُِمٜم٤َمُت  ،َدظَمَٚم٧ْم  :ٟمحق ،أو شم٤مء اًمْمٛمػم ومجِع اعم١مٟم٨م اًم٤ًممل ،سمِٜم٧ٌْم  ،أظم٧ٌم 

 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

 ُم٤م اعمراد سم٤مًمّمٗم٤مت وُم٤م ذا شمٗمٕمؾ إذا أردت شم٠مٟمٞمثٝم٤م؟ -1

 قمغم أيِّ وزٍن ُي١مٟم٨َّم أومٕمؾ اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ؟ -2

 ُم٤م هل اًمّمٞمغ اخلٛمس ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م يًتقي ومٞمٝم٤م اعمذيمر واعم١مٟم٨ُم؟ -3

 ٞم٨م ًمٌٜم٤مء وَمٕمقٍل ووَمٕمٞمٍؾ وومٕمالن؟ُم٤م هل ىم٤مقمدة اًمت٠مٟم -4
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 يمؿ قمالُم٦م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م؟ وُم٤م هل؟ وإؾمامء اعمختّم٦م سم٤مٕٟم٤مث ُمتك شمٚمح٘مٝم٤م اًمت٤مُء؟ -5

 يمؿ ٟمققًم٤م ًمٚمٛم١مٟم٨م اعمٕمٜمقي ُمـ إؾمامء؟ وُم٤م هل؟ -6

 ُم٤م هل اًمٙمٚمامت اًمتل ٓ ُيٕمٚمؿ شم٠مٟمٞمثٝم٤م اعمٕمٜمقي إٓ ؾمامقًم٤م؟ -7

 هؾ شمقضمد أؾمامء َيقز ومٞمٝم٤م اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م؟ ومام هل؟ -8

ح سم٤مُٕمثٚم٦م!ُمتك  -9  شمٙمت٥م اًمت٤مء ُُمدورًة وُمتك شمٙمت٥م ـمقيٚم٦ًم؟ ووِّ

 ُم٤م هق اًمٗمرق سملم اعم١مٟم٨م اًمٚمٗمٔمل واعم١مٟم٨م احلٙمٛمل واعم١مٟم٨م اعمٕمٜمقي؟  -10

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

 -ُمٗمٞمدة: اًمتل ىمرأهت٤م، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾأٟم٨ِِّم اًمٙمٚمامت اًمت٤مًمٞم٦م وومؼ اًم٘مقاقمد  -1

. ـٌ ، ؾم٤مظِم ، أوْمَْمُؾ، َدْرٌس، ضم٤مٌر، قَمؿٌّ  خُمت٤مٌل، ُصٜمُْدوٌق، َأْْحَُر، ظم٤مٌل، َصٌِلٌّ

٘مٞم٤مد واًمًامقمل قملمِّ اًمٙمٚمامت اعم١مٟمث٦م ذم اًمٜمّمقص أشمٞم٦م وسملمِّ أٟمقاقمٝم٤م ُمـ اًم -2

 وىمرائٜمٝم٤م، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مُجؾ ُمـ إٟمِم٤مئؽ:

٣٫ُُ٢ۡ  ل٣٫َُۡ  َٛا١َۡج ﴿  ـُ ِ َهَٰ ﴿، ﴾ُر بِيِّلٓ  ۦِؼه ٙۡ ﴿، ﴾ـَ ٓ  ؿ  ُُكُّ َج ُث ذَا َٜ ِ ۡ ٱن ر٠َُ ﴿، ﴾ِتِۗ ٬٥َۡ ل ٤ذ
َِْػ ٱ٨ذثِ َلَۡ ٱ ۡ ٱ١ذِِت ُو ٬َن  ل ُٜ  ٱخ٫َِا ؽِي ٦٤ِ َُتۡ ََتۡ  ٥ُخذ

َ
ٜۡ ح٢ِۡ ﴿، ﴾ُؽ  َهَٰ ٧ۡ أۡل ِ ٱَب َٝ ُخ ي٦َ َّلذ

ْ  ٱ ٬ا َٜ ٖۡ ٱ٬٫ُُد يَُػ َۡلَ ٱَوَٛا١َِج ﴿، ﴾تذ ٤َ ِ نذ ُٛؽۡ  َول٬َۡ ، ﴾١٬ُ٢ٌَث  َّللذ
َ
َۡت َءا٧ٗ أ رّيِ ـُ وۡ َلِۡ ٱة٩ِِ  ا 

َ
 تَاُل أ

ۡج  َٓ ِ ٍّ  ٱة٩ِِ  ُر
َ
 .﴾ُض ۡرأۡل

رًة صمؿ اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم  -3 د اًمٙمٚمامت اعم١مٟمث٦م أشمٞم٦م ُمـ ىمرائـ اًمت٠مٟمٞم٨م واضمٕمٚمٝم٤م ُُمذيمَّ ضَمرِّ

٤م ٜمَك، طم٤مُِمٌؾ، أيم٤مِرُم، ُرؾُمٌؾ، مجؾ: ُأظْم٧ٌم، قَمٓمَِمك، َريَّ ًْ ٦ٌم، طُم ، قَمْٛمَٞم٤مُء، َرسمَّ

 ظَمياواِن.
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 ـ التجئة 6
َ٘م٧ْم سمآظِمره٤م اًمٜمقُن اعمٙمًقرة ىمٌٚمٝم٤م إًمُػ رومًٕم٤م :اعمُثٜمَّك ا ،يمٚمٛم٦ٌم حَلِ ٤ًٌم وضمرًّ  ،واًمٞم٤مُء ٟمّم

اطمد  . ﴾َربُّ ٱل٥َۡۡۡشَِرۡيِ ﴿ ﴾َمَؽَج ٱۡۡلَۡطَؽۡي٦ِ ﴿ ﴾َِٖٛاَل رَُسَلنِ ﴿ :ٟمحق ،ًمَِتدل قمغم اصمٜملم سمٚمٗمظ وَّ
٤مر ،مَجَْٕم٤مء ،أمْجَعُ  ،سمٕمض :وِم٤م ُٓيثٜمَّك أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ  ،أؾمامء اًمٕمدد ،يُمؾٌّ  ،قَمِرْي٥ٌم  ،َديَّ

ُع٬ُه ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،اًمٞمدان أومْمؾ ُمـ اًمِرضمٚملم :ٟمحقش ُمـ»اعمًتٕمٛمؾ ب 
َ
ُٗ َوأ ـُ ََل٬ُ

ةِح٨َا ٨٤ِذا
َ
َضبُّ إَِِلٰٓ أ

َ
 ﴾أ

ْت إًمٞمف قمٜمد اًمتثٜمٞم٦موآؾمؿ اعمٜم٘مقص يم٤م  :ٟمحق ،ًمداقمل واًمٜم٤مدي إذا يم٤مٟم٧م ي٤مؤُه حمذووم٦ًم ُردَّ

 . ٟم٤مٍد ٟم٤مِدي٤من ،داع داقمٞم٤من ،ىم٤مٍض ىم٤موٞم٤من ،راٍم راُمٞم٤من
وشمٚمؽ إًمػ إُم٤م أن  ،وآؾمؿ اعم٘مّمقر هق اًمذي ظُمتِؿ سم٠مًمػ ٓزُم٦م ًمٞم٧ًم سمٕمده٤م مهزة

 :ٟمحق ،ْت ذم اًمتثٜمٞم٦م إمم أصٚمٝم٤موم٢من يم٤مٟم٧م صم٤مًمث٦ًم ُم٘مٚمقسم٦ًم ُردَّ  ،شمٙمقن صم٤مًمث٦ًم أو راسمٕم٦ًم ومام سمٕمده٤م

 ،ؾمٚمَٛمك ؾَمْٚمَٛمَٞم٤منِ  :ٟمحق ،وإن يم٤مٟم٧م راسمٕم٦ًم ومام ومقىمٝم٤م ىُمٚم٧ٌِْم ي٤مءً  ،ومَتٞم٤من ،وَمَتك ،قَمَّمقان ،قَمّم٤م

ٌَْٚمَٞم٤منِ  ،ِذيْمَرَي٤منِ  ،ِذيْمَرى : ىَمْٝمَ٘مران ،طُمٌغَم طُم  . ُمـ ىَمْٝمَ٘مَرى وظمقزمَم  ،وظمقزٓن ،َوؿَمذَّ
 ،وم٢من يم٤مٟم٧م الٛمزة أصٚمٞم٦َّمً  ،ىمٌٚمٝم٤م أًمػ زائدة وآؾمؿ اعمٛمدودو هق اًمذي ظُمتَِؿ هبٛمزة

ْٓءُ  ،ظُمٜمُْٗم٤ًمَءان ،ظُمٜمُْٗم٤ًمءُ  :ٟمحق ،وضم٥م إصم٤ٌمهت٤م ٓءان ،َٕ وإن يم٤من زائدة ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ُمثؾ  ،َٕ

اوان :ٟمحق ،ىُمٚم٧ٌم واًوا ،سمٙمامء ،ظمياء  ،ُم٤ممل شمًٌؼ اًمقاُو قمغم إًمػ ،سَمْٙماَمَوانِ  ،ظَمْيَ

 . قَمَِمَقاءانِ  :ٟمحق ،ٗمظومٞمج٥م إصم٤ٌمت الٛمزة ًمتحًلم اًمٚم ،يمٕمِمقاء
 :ٟمحق ،ضم٤مز ومٞمٝم٤م اًمقضمٝم٤من اعمذيمقران ،وإن مل شمؽ مهزة اعمٛمدود أصٚمٞم٦ًَّم وٓ ًمٚمت٠مٟمٞم٨م

 . ؾماموان ،ؾمامءان ،ؾمامء
ْض قمٜمٝم٤م سمٌمء ،وإذا صُمٜمَِّل ُم٤م طُمِذَف ُُٓمفُ   ،طَمؿٌ  ،أسمقان ،يم٠مٍب  ،ُيَردُّ اعمحذوف :ومل ُيٕمقَّ

َض ومٞمف قمـ اعمحذوف ُيثٜمَّك  ،يدان ،ومٞم٘م٤مل: ومامن ،إَّٓ اًمٗمؿ واًمٞمد ،َْحَقانِ  وآؾمؿ اًمذي قُمقِّ

ـٌ اسْمٜم٤َمن ،ؾمٜمََت٤من ،ؾَمٜم٦َمٌ  :ٟمحق ،سمّمقرشمفِ   . اؾْمٌؿ اؾْماَمن ،اسْم
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اطِمد :اجلٛمع  ،وهق ؾم٤ممل إذا مل يتٖمػم ومٞمف سمٜم٤مء اًمقاطمد ،ُم٤مدل قمغم أيمثر ُمـ اصمٜملم سمٚمٗمظ وَّ

 . صمؿ اًم٤ًممل ُمذيمر وُم١مٟم٨م ،وإٓ ومٝمق ُُمٙمنَّ 
أو ي٤مٌء ُمٙمًقٌر ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م  ،ُم٤م زيد ذم آظمره واٌو ُمْمٛمقٌم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م رومًٕم٤م :جٛمع اعمذيمر اًم٤ًمملوم

ا ٤ًٌم وضمرًّ وٓ َُيٛمع هذا اجلٛمع إٓ أؾمامء اًمرضم٤مل وصٗم٤مهتؿ سمنمط  ،سمٕمدمه٤م ٟمقن ُمٗمتقطم٦م ،ٟمّْم

يم٤من  وإن ،ومال َُيٛمع ُمثؾ ـمٚمح٦م وٟمخٚم٦م إٓ مجع اعم١مٟم٨م اًم٤ًممل ،اخلُٚمقِّ ُمـ شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م و اًمؽميمٞم٥م

ا ،وقمٌد اًمًالم ،وُٓمثؾ ُمٕمدي يمرب ،ًمقضمقد شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ومٞمف ،قَمَٚماًم ًمرضمؾ َط َذًّ ومٞمٌ٘مك  ،وشم٠َمسمَّ

َذُوْو َُمْٕمِدي يمرب وقمٌِد اًمًالم وشم٠مسمط  :ومٞم٘م٤ملش ذو»مجع ش َذوو»وشُمْم٤مف إًمٞمف يمٚمٛم٦م  ،قمغم ًمٗمٔمف

 . أصح٤مب هذا آؾمؿ :أي ،ًذا
 :وهل ،ومل يًتجٛمع ًمنموـمف،وهٜم٤مك سمٕمض إًمٗم٤مظ مُجع ُمثؾ مجع اعمذيمر اًم٤ًممل

ٞمُّْقنَ  ،قَم٤معَمْقنَ  ،سمٜمُقنَ  ،أهٚمقن ،أروقن َض قمٜمٝم٤م سمت٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ،قِمٚمِّ  ،ويُمؾُّ صُمالصمِلي طُمِذوَم٧ْم ُُٓمُف وقُمقِّ

ٌُْقنَ  :ٟمحق ،ومل َُيَٛمْع مجَع اًمتٙمًػم
 . قِمَْم٦م ،ُِمَئ٦مٍ  ،ؾَمٜم٦َمٍ  ،مجع صُم٦ٌم ،قِمُْمْقنَ  ،ُِمُئْقنَ  ،ؾِمٜمُْقنَ  ،صمِ

 ،ؿَمَجرات ،مَتَرات :ٟمحق ،ُم٤م زيد ذم آظمره أًمػ وشم٤مء ُمًٌقـم٦م :ومجع اعم١مٟم٨م اًم٤ًممل

وَُيٛمع هذا اجلٛمع ُمـ إؾمامء  ،وٓ ُيَٕمدُّ طمذوُمٝم٤م شمٙمًػًما ،واًمت٤مء اًمالطم٘م٦م آظمَر اعمٗمرد حُتذُف 

 ـ  :وهل ومٞمام يكم ،ُخ٦ًم
إٓ اُمرأة وؿم٤مة  ،وَمتَٞم٤َمت ،قُم٘مقسم٤مت ،ـمْٚمح٤مت :ٟمحق ،يمؾ اؾمؿ خمتقم سمت٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م (1)

 . ُِمَٚمٌؾ  ،ىماِلٌَل  ،ؿِمَٗم٤مهُ  ،إُم٤مءٌ  ،ؿِمٞم٤مهٌ  ،ٟم٤ًِمء :وم٢منَّ مجٕمٝم٤م ،٦ٌم وىُمٚم٦ٌَّم وُِمٚم٦َّمٌ وأُم٦م وؿَمٗمَ 
 . ِهٜمداٌت  ،َزْيٜم٤ٌَمٌت  ،َُمْرَياَمت :ٟمحق ،أؾمامء إٟم٤مث (2)
 ،دٓٓت ،اظمت٤ٌمرات ،شمٍميٗم٤مت :ٟمحق ،اعمّمدر إذا ضم٤موز صمالصم٦م طمروف (3)

 . يمراُم٤مت ،ؾمٞم٤مؾم٤مت
 . أُمٝم٤مت ،واتُٟمَٗم٤ًم ،سَمٜم٤َمٌت  :ٟمحق ،آؾمؿ اعمخّمقص ًمٚمٛمرأة (4)
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 . ُُمْْمَٛمَرات ،جُمٚمَّدات :اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمـ همػم اًمٕم٤مىمؾ ٟمحق (5)
 ،َْح٤َّمَُم٤مت ،ؾِمِجالٌَّت  ،ظمياوات ،ؾماموات :ٟمحق ،وومٞمام قمدا ذًمؽ ي٘متٍم قمغم اًمًامع

اِدىَم٤مٌت   . ؿِماَمٌٓت  ،ُهَ
 ،ٌت ِذيْمَرَي٤م :ٟمحق ،ويٕم٤مَُمُؾ آظِمُر اعم٘مّمقر واعمٛمدود ذم هذا اجلٛمع ُُمٕم٤مَُمَٚمَتُف ذم اًمتثٜمٞم٦م

اواٌت  ،ظُمٜمُٗم٤ًمءات ،وَمَتٞم٤مٌت   . ؾماموات ،ظَمْيَ
 ،آشُمْقُُمٌٞمالت ،شمِراُم٤مت ،يمتِْٚمِٖمَراوم٤مت ،وأُم٤م إؾمامء إقمجٛمٞم٦م ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م َيٛمع هذا اجلٛمع

ا ً  . مجع ؾَمْٞمَٙمَؾ وىُمٜمُّْمؾ وؾِمٞمَْٙم٤مَرة ،وؾَمٙم٤مير ،وىَمٜم٤مِصؾ ،يم٠مؾم٤ميمِؾ ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م َيٛمع مجًٕم٤م ُمٙمنَّ
 ،وم٢من يم٤من ُمٗمرُدُه قمغم وزن وَمْٕمٍؾ أو وَمْٕمَٚم٦مٍ  ،ؾم٤معًم٤م عم١مٟم٨م صمؿ إن اًمّمحٞمح اًمٕملم إذا مُجِعَ 

يم٧م قمٞمٜمف سم٤مًمٗمتح وضمقسًم٤م وإن يم٤من قمغم وزن ومِْٕمٍؾ  ،َٟمْجَدةٍ  ،ٟمجدات مجع مَتْر ،متَرات :ٟمحق ،حترَّ

 ،يِمَناٍت وطُمَجَرات :ٟمحق ،واًمٗمتُح  ،يمِِنات وطُمُجرات :ٟمحق ،أو وُمْٕمٍؾ ضم٤مز آشم٤ٌمع

 . راتيمْنات وطُمجْ  :ٟمحق ،واًمتًٙملم
 . ضَمْقَزات وسَمْٞمَٕم٤مت :ٟمحق ،وإن يم٤من أضمقف وضم٥م شمًٙملم اًمٕملم يمٞمٗمام وىمٕم٧م اًمٗم٤مء

ُم٤ممل يٙمـ  ،ُرىُمقات ،رَُمَٞم٤مت :ٟمحق ،وإن يم٤من ٟم٤مىمّم٤م ومحٙمٛمف طمٙمؿ اًمّمحٞمح اًمٕملم

 . وَيقز اًمٗمتح واًمتًٙملم ،ومٞمٛمتٜمع آشم٤ٌمع ،ُمٙمًقَر اًمٗم٤مء واويَّ اًمالم
ت :ٟمحق ،وأُم٤م إذا يم٤من ُُمدهَماًم ومال ُيٗمؽ إدهم٤مُُمفُ  ات ،َوامَّ  . قِمزَّ

 

 

 

 ـ اجلنع املهٓضز  8
 ـ  :وأٟمقاع اًمتٙمًػم صمالصم٦م ،هق ُم٤م شمٖمػم ومٞمف سمٜم٤مء اًمقاطمد :اجلٛمع اعمٙمن

 . وُمْٚمٌؽ مجع وَمَٚمٍؽ  ،ُأؾُمد مجع َأؾَمدٍ  :ٟمحق ،اظمتالف احلريم٤مت (1)
 . وَصِحْٞمَٗم٦مٍ  ،ُزَُمر وُصُحٌػ مجع ُزُْمَرةٍ  :ٟمحق ،احلطُّ واًمٜمُ٘مّم٤من (2)
 . قَمَٚمؿٍ  ،رضم٤مل وأقمالم مجع رضمؾ :ٟمحق ،وفزي٤مدة رء ُمـ احلر (3)

 . مجع ىِمّٚم٦م ومجع يَمثرة :واجلٛمع اعمٙمن ٟمققم٤من

 ،وًمف أرسمٕم٦م أوزان ،ُمـ اًمثالصم٦م إمم اًمٕمنمة وم٘مط :أي ،هق ُم٤مدلَّ قمغم اًم٘مٚمٞمؾ :مجع اًم٘مٚم٦م
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 :وهل قمغم اًمٜمحق أيت

٤ممٌ  :أومٕم٤مٌل  (1)  ،أًمٗم٤مظ ،هْن٤مرٌ أ ،أقمٜم٤مق ،أيمت٤مف ،َأهْمَّم٤منٌ  ،َأْٟمَدادٌ  ،أوصَم٤منٌ  ،أىمقامٌ  ،أيَّ

ـٍ  ،ٟمِدي  ،وصَمـ ،ىمقمٍ  ،مجع يقم ََ٘فّتِۡط٩ُ ﴿ :ًَمْٗمٍظ: وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،هَنْرٍ  ،قُمٜمٍُؼ  ،يَمتٍِػ  ،هُمّْم
ُش٬دِ  ۡدَبََٰؽ ٱلفُّ

َ
ۡضَلَِٰۢم﴿ ﴾َوأ

َ
ۡىَغَُٰد أ

َ
ْ أ ٤َۡث٠ََٰ ﴿ ﴾ة٠َۡ َٛال٬ُٓا

َ
ُ ٱأۡل مجع ُدسُمر وِوْٖم٨م  ﴾َوَيۡۡضُِب ٱَّللذ

سمؾ سمٕمْمٝم٤م يدل قمغم اًمٙمثرة طم٥ًم  ، إي٤مت إمم اًم٘مٚم٦َّم سم٤مًمٞم٘ملموًمٞمس اًم٘مّمد ذم ،وطِمْٚمؿ وَُمَثؾ

 . اًم٘مريٜم٦م يمام ؾمٞم٠ميت
 ،ؿَمْٝمرٍ  ،مجع  سَمْحرٍ  ،َأْذُرعٌ  ،َأيُمػٌّ  ،َأْدٍل: وإصؾ َأْدًُمقٌ  ،َأْيدٍ  ،َأؿْمُٝمرٌ  ،َأسْمُحرٌ  :أوْمُٕمٌؾ  (2)

َفُس٣ۡ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ِذراعٍ  ،يَمػي  ،َدًْمقٍ  ،َيدٍ  ُٙ ٧
َ
ْ أ َطؽُ ﴿ ﴾٬ُٓٛا ۡخُيَ ٱنلذاِس ـَ

َ
ْ أ مجع  ﴾ٓوا

 . َٟمْٗمٍس وقَملْمٍ 
٧ُخ٣ۡ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،أْرهِمَٗم٦ٍم مجع َرهِمْٞمٍػ  :ٟمحق ،مجع وَمِٕمٞمْؾٍ  ،َأوْمِٕمَٚم٦مٌ  (3)

َ
ِإَوۡذ أ

ِس٨ذثََٖ
َ
 ٱۡۡلَرۡيِ  ﴿ ﴾أ

ًث لََعَ ِكطذ
َ
ِؽِي٦َ ﴿ ﴾أ َٰٙ  ٱ١َۡك

ٍة لََعَ ِْؾذ
َ
ذ١ِذٍث لََعَ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي أ

َ
 ،مجع ضَمٜملِمٍ  ﴾أ

 . سم٤مإلدهم٤مم ٕضمؾ اًمتْمٕمٞمػ :قمزيز ،وَذًمٞمؾ ،حٞمحؿَم 

ۡف ﴿ :ٟمحق ،أو مجع وُمَٕم٤مل
َ
  ،أو وَمٕم٤مل ،مجع وُم١َمادٍ  ﴾َػُت٣ۡ٫ُ َ٪٬َآءَ  َِٔوأ

ٍ
أو  ،يم٤مٕىْمٌَِٞم٦ِم مجع ىَم٤ٌمء

٦ِم وإيمِٜم٦َِّم مجع هالل وإُم٤مم ويمٜم٤من ،مجع ومِٕم٤مل ٦ِم وإِئٛمَّ  :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،سم٤مإلدهم٤مم ،يم٤مِٕهٚمَّ

ۡم ل٣ۡ٫َُ ءَ ﴿
َ
لِۡفجََخ٣٫ُ﴿ ﴾ال٫َِثَ أ

َ
ووَمِٕمْٞمؾٍ ٌ ووُمٕم٤مٌل يمٚمُّٝم٤م صُمالصمِلٌّ زيدت ىمٌؾ  . مجع إًمٍف وًم٤ًِمنٍ  ﴾ي٬٢ََُۡۖن خ

ةٌ   . آظمره َُمدَّ

ٌْٞم٦ٌَم مجع هُمالمٍ  ،ؿِمْٞمَخ٦مٌ  ،هِمْٚمَٛم٦مٌ  :ومِْٕمَٚم٦مٌ  (4) : وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ؿمٞمٍخ  ،ِص  :َصٌِلي

٥َا ٱ﴿ ﴾إِجذ٣ۡ٫ُ ِ٘ۡخَيٌث َءا٬٨ُ٤َاْ ةَِؽّب٣٫ِِۡ ﴿ َ إِجذ  . أخٍ  ،مجع ومًتك ﴾ل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن إِۡع٬َة
 :يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،آؾمتٖمراىمٞم٦مش ال»وهذه إوزان شمدل قمغم اًمٙمثرة إذا دظمٚمتٝم٤م 

ۡزَل٣َُٰ رِۡسَؿ ﴿
َ
٧َهاُب َوٱأۡل

َ
ۡن٨َامَ ﴿ ﴾َوٱأۡل

َ
ُتَػ ٱأۡل ۡٓ ن جذ

َ
وذم دقم٤مء اًمٜمٌلِّ  ﴾َوٱۡس٨ُبِِۡن َوَبِِنذ أ

 ،ويمذا إذا ُأِوْٞمَػ إمَم ُم٤م يُدلُّ قمغم اًمٙمثرةش إَْٟمَّم٤مرَ اًمٚمُٝمؿَّ اْرطَمِؿ » :اعمّمٓمٗمك 

 . شَذُّ اًمٌَِ٘م٤مِع أؾمقاىُمَٝم٤م» ،ٟمحق
أو٤مًمع  :ٟمحق ،وم٠مومٕم٤مٌل َيٞم  قمغم أوم٤مقمؾ ،ومػمشم٘مٞم٤من إمم اًمٙمثرة ،وَيٛمع أوْمَٕم٤مٌل وَأوْمُٕمٌؾ صم٤مٟمًٞم٤م
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 . مجع َأْوُٚمع مجع ِوْٚمعٍ 
وم٤مًمٗمرق سملم اًم٘مّٚم٦م واًمٙمثرة ُمـ  ،٤مي٦م ًمفُم٤مدل قمغم صمالصم٦ٍم ومام ومقىمٝم٤م إمم ُم٤م ٓهن :ومجع اًمٙمثرة

٦ٍم أو يمثرة ،طمٞم٨م آٟمتٝم٤مء َٛمْٞمِف ومٝمق عمٓمٚمؼ اجلٛمع ُمـ همػم اقمت٤ٌمر ىِمٚمَّ ًْ  ،وأُم٤م اجلٛمع اًم٤ًممل سمِِ٘م

 :َأوْمِئَدةٌ  ،ُصْٗمرٌ  ،أقْمٜم٤َمٌق  ،أْرضُمٌؾ  :ٟمحق ،ويمذًمؽ يمؾُّ مجٍع ًمٞمس ًمف إَّٓ وزٌن واطمدٌ  ،ومٞمّمٚمح لام

 . َقادٍ ومُ  ،أْصَٗمرُ  ،قُمٜمٍُؼ  ،مجع رضمؾٍ 
 ،وهل ،وٓ و٤مسمٓم٦م إَّٓ خلٛم٦ًم قمنم وزًٟم٤م ،وأوزان مجع اًمٙمثرة واومرٌة ىمد ؾمٌؼ سمٕمُْمٝم٤م

 ،َُمَٗم٤مقِمْٞمُؾ  ،َُمَٗم٤مقِمُؾ  ،وَمَٕم٤مِئُؾ  ،وَمقاقِمُؾ  ،وُمَٕمالء ،َأوْمِٕمالء ،ومِْٕمالن ،وُمْٕمالن ،وُمٕمقل ،ومَِٕمؾ ،وُمَٕمؾ

 . وَمَٕم٤مًمِْٞمُؾ  ،وَمٕم٤مًمُِؾ  ،أوم٤مقِمْٞمُؾ  ،أوم٤مقِمُؾ 
 ،ُُمْٝمَج٦مٍ  ،مجع صقرةٍ  :طُمَج٩ٌم وهُمَرٌف  ،ُُمَٝم٩ٌم  ،ُصَقرٌ  :قٟمح ،وُمَٕمؾ مجع وُمْٕمَٚم٦مٍ  (1)

٦مٍ  ََنَ ﴿ :هُمْروَم٦ٍم: وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،طُمجَّ ـُ ْ َربذ٣ۡ٫ُ ﴿ ﴾َٛۡػ َع٢َۡج ٦ِ٤ َرۡت٢ُِس٣ۡ  ٬ۡا َٜ ِي٦َ ٱتذ َٚ ٱَّلذ ي ـِ َو
َۢ ﴿ ﴾إَِِل ٱَۡل٨َذثِ ُزَمًؽا   َتاِل ُسَػُد  . ةٍ مجع ؾُمٜم٦َِّم َوُزُْمَرٍة َوضُمدَّ  ﴾َو٦َ٤ِ ٱَۡلِ

 :يمام ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،ووُمْٕمغَم اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ اعم١مٟم٨م ،يم٤مجلَُٛمِع مجع اجُلُٛمٕم٦مِ  ،ومجع وُمُٕمَٚم٦مٍ 

َبِ ﴿
ُٟ َعَؽ  ﴿ ﴾ إِجذ٫َا َۡلِۡضَػى ٱ١ۡ

ُ
يذاٍم أ

َ
ةَ ٦ِۡ٤ّ خ ى َوُأظْمَرى ﴾َِ٘ٓػذ  . مجع يُمؼْمَ

٦ٍم َوظِمْرىَم٦ٍم وىمِْٞمَٛم٦ٍم وىِمْٓمَٕم٦ٍم: مجع سمِْدقمَ  :سمَِدٌع وظِمَرٌق وىِمَٞمؿٍ ٌ وىِمَٓمعٍ ٌ :ٟمحق ،ومَِٕمٌؾ مجع ومِْٕمَٚم٦مٍ  (2)

١ِيَ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز وذ
َ
ِّ ٱأۡل ُّ َوبَِيّ﴿ ﴾ِِف ِكَي ٤َِٰ ٤َۡج َنَن ذ٫ُّػِ مجع ؿِمْٞمَٕم٦ٍم وسمِٞمَْٕم٦ٍم: ُمٕمٌد  ﴾َٖل

حُلًك وطُمغًم مجع حِلَْٞم٦ٍم َوطِمْٚمَٞم٦ٍم سم٤مإلو٤موم٦م إمم  :ٟمحق ،وىمد َُيٛمع اًْمِٗمْٕمَٚم٦ُم قمغم وُمَٕمٍؾ َأْيًْم٤م ،اًمٜمّم٤مرى

 . ام قمغم وزن ومَِٕمؾٍ مجٕمٝم
يُمُٕمْقٌب مجع ًمٞم٨ٍم ويم٠مٍس  ،يُمُئْقٌس  ،ًُمُٞمقٌث  :ٟمحق ،ووم٤مقِمؾ فِ ْ نو َف ِ ْذن،مجع ،وُمُٕمْقٌل  (3)

٬٫َُن ة٫َِا﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ويمٕم٥ٍم  َٜ ۡٙ ُس٣ۡ ﴿ ﴾ل٣ۡ٫َُ ٬ُ٢َُٛب َلذ َح ـِ ْ ةُِؽُءو مجع  ﴾َوٱۡمَفُط٬ا

. ُُمُٚمْقكٌ  ،َأؾَمدٍ  ،رٍ ؿُمُجْقٌن مجع َذيمَ  ،ُأؾُمْقدٌ  ،ىَمٚم٥ٍم ورأٍس. ُذيُمْقرٌ  ـٍ  . َوقِمؾٍ  ،ُوقُمْقٌل مجع َُمٚمٍِؽ  ،ؿَمَج
٥َآءِ َذاِت ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ىُمُٗمْقٌل مجع سُمْرٍد )يم٤ًِمٌء خمٓمَّط( وىُمْٗمؾٍ  ،سُمُرْودٌ  َوٱلفذ
وِج  ْوٌس  . ضُمٜمْد ،مجع سُمْرٍج ش إرواُح ضُمٜمُْقٌد جُمَٜمََّدةٌ » :وذم احلدي٨م ﴾ٱ١ُۡبُ ع مج ،قُمُٚمْقمٌ  ،وُضُ

سٍ    . قِمْٚمؿٍ  ،ِضْ
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٬دَ ﴿ :وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُٓ ٢َۡي٫َا ُر َْ ٬ُ٢ََٓن ةِٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي ُك٬٫ُدَ  ٦إِۡذ ُ٪٣ۡ  ۡٙ َٰ ٤َا َح  ﴾وَُ٪٣ۡ لََعَ

واًمٜم٤مس قُمٙمقٌف ش »سمٞمٜمام ٟمحـ ضُمٚمقس»وذم احلدي٨م  . راىِمد ،ؿم٤مِهد ،مجع ىم٤مقِمد ﴾وَُ٪٣ۡ ُر٬ُٛدَ  ﴿

 . مجع ضم٤مًمس وقم٤ميمػش ذم اعمًجد
وُمّْمالن مجع  ،يُمث٤ٌمن ،ىُمْْم٤ٌَمن :ٟمحق ،وَمِٕمْٞمٍؾ َووَمَٕمٍؾ ووم٤مقمٍؾ وهمػِم ذًمَؽ وُمْٕماَلٌن مجع  (4)

وذم اًمتٜمزيؾ  ،سَمَٚمد ،َْحَؾ ،سُمْٚمَدان مجع ضَمَذعٍ  ،ُْحْالن ،وضُمْذقم٤من ،وَمِّمٞمؾٍ  ،يمثٞم٥م ،ىَمِْمْٞم٥ٍم 

َؽا٧ٗا ِإَوَنَٰٗرا  ﴿ :اًمٕمزيز ۡٞ ۡو يَُؾوُِّس٣ۡ٫ُ ُذ
َ
 . مجع َذيَمرٍ  ﴾أ

٤ٌَّمنٌ  راٍع: وذم اًمتٜمزيؾ  ،وم٤مِرسٍ  ،ؿَم٤مـمِ  ،مجع ؿَم٤مبي  ،ُرقْمَٞم٤من ،وُمْرؾم٤من ،ؿُمْٓمآن ،وؿُم

ۡضَتارَُ٪٣ۡ َورُۡ٪َب٣٫ُ٨ََٰۡ ﴿ :اًمٕمزيز
َ
َُؼٓواْ أ َتاٗجا  ﴿ ﴾ٱَتذ ۡٞ ۡو ُر

َ
 . ورايم٥ٍِم  ،مجع َراِه٥ٍم  ﴾َ٘ؽَِساًَل أ

 ،َأقْمَرَج  ،أقْمَٛمك ،ضِمدارٍ  ،ُصْٚمٕم٤مُن مجع ؿُمج٤معٍ  ،قُمرضم٤من ،قُمْٛمٞم٤من ،ضُمْدران ،وؿُمْجٕم٤من

 . أصٚمع
 ،ضِمْرَذان ،قِمْٞمَدان ،هِمْرسم٤من ،هِمْٚماَمنُ  :ٟمحق ،الن مجع وُمٕم٤مٍل ووُمْٕمٍؾ ووَمَٕمٍؾ وهمػمه٤مومِٕمْ  (5)

ان ،شمِْٞمَج٤من وذم اًمتٜمزيؾ  ،ضم٤مر ،ٟم٤مر ،شَم٤مج ،ضُمْرذ ،قُمْقد ،هُمراب ،مجع هُمالم ،ضِمػْمان ،ٟمػِْمَ

تِي٣ۡ٫ِ ِضيَخاُج٣٫ُۡ ﴿ :اًمٕمزيز
ۡ
ويمذا  ،وىم٤معمجع طُمْقٍت ش إٟمام هَل ىمِْٞمَٕم٤من» :وذم احلدي٨م ﴾إِۡذ حَأ

ٌْٞم٤من ،ظِمروم٤من ،هِمْزٓن  ،صمقر ،وم٠مر ،َصٌِلي  ،ظَمُروف ،طِمْٞمَٓم٤من مجع هَمَزال ،صمػِْمان ،ومِْئَران ،ِص

 . مجع ِصٜمٍْق وىِمٜمْقٍ  ﴾٬َ٨ِۡٛاَن َداجَِيثَ ﴿ ﴾ِن٬َ٨ۡاَن وََدرۡيُ ِن٬َ٨ۡان  ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز . طم٤مئط
اءُ  ،َأْذيمٞم٤مءُ  :ٟمحق ،َأوْمِٕمالَُء مجع وَمِٕمٞمْؾ (6) ٤ٌَّمُء مجع َذيمِلي  ،َأْصِدىم٤مءُ  ،َأسْمِري٤مءُ  ،َأقِمزَّ

 ،قَمِزْيزٍ  ،َأـمِ

 
ٍ
ۢنتِيَآءَ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزسمز ،ـَمٌِٞم٥ٍْم  ،َصِدْيٍؼ  ،سَمِرْيء

َ
٠َ ذِيُس٣ۡ أ َٓ ارِ ﴿ ﴾إِۡذ َس ٙذ

ُٟ آُء لََعَ ٱ١ۡ ِكػذ
َ
 ﴾أ

ۡوَِلَآَءهُۖ﴿
َ
يَۡط٦َُٰ َُي٬َُِّف أ ٨ِيَآُء  ﴿ ﴾ٱللذ ٕۡ

َ
٠َ ﴿ ﴾َوحَن٦ُۡ أ َٓ ۡب٨َآءَُز٣ۡ   َو٤َا َس

َ
ۡدِخيَآَءُز٣ۡ خ

َ
ُٓء ﴿ ﴾أ ِعلذ

َ
ٱأۡل

ٍٓۡو  ُي٣ۡ٫ُ ِۡلَ ۡٓ  . ظَمٚمِٞمْؾٍ  ،َدقِملي  ،هَمٜمِلي  ،َوزِمي  ،ؿَمِديدٍ  ،مجع َٟمٌِلي  ﴾ي٤َۡ٬َهِؼِۢ َب
مجع  ،ُٟمَدَُم٤مء ،قُمَٔماَمء ،سُمَخالء ،فُمَروَم٤مء :ٟمحق ،وُمَٕمالَء مجع وَمِٕمٞمٍْؾ ووم٤مقِمؾ وهمػممه٤م (7)

آءِ ﴿ ﴾رََُحَآُء ةَح٣ۡ٫َُ٨ۡ  ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،َٟمِدْيؿٍ  ،ؿٍ قَمٔمِٞمْ  ،سَمِخٞمْؾٍ  ،فَمِرْيٍػ  ٍَ ررِٗيا ٦َِ٤ّ ٱۡۡل٢َُ َٞ ِإَونذ 
ٍٓۡو  َٰ َب ُي٣ۡ٫ُ لََعَ ۡٓ ََكُٓء ِِف ٱثل٢ُُِّد  ﴿ ﴾ََلَۡتِغ َب يٍؽ  ،ظَمٚمِٞمْطٍ  ،مجع َرطِمٞمْؿٍ  ،﴾َذ٣ۡ٫ُ ُۡشَ  . َذِ

 :ص٤مًمح: وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ضم٤مهؾ ،قم٤مىمؾ ،مجع ٟم٤مسمِفٍ  ،ُصٚمح٤مء ،ضُمَٝمالء ،قُمَ٘مالء ،وُٟمٌََٝم٤مء



 

 

    الصسفجنًٕ  
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﴿  ْ ٢ََُٓمُٰٓؤا ِ ٱ١ۡ ِْتَادِه  ٦ِۡ٤ َ َٖاوُۖنَ ﴿ ﴾إِجذ٥َا ََيََۡش ٱَّللذ ٣ُ٫ُ ٱ١ۡ ُٓ َؽآُء يَتذتِ َٓ ويمذا  ،ؿم٤مقمر ،مجع قم٤ممل ﴾وَٱللُّ

 . ِصْٝمرٍ  ،ضَم٤ٌَمن ،مجع ؾَمْٛمٍح  ،ُصٝمراء ،ضُمٌٜم٤مء ،ؾُمٛمح٤مء
 ،مجع ـم٤مسَمع :ىمقاًم٥م ،ـَمقاسمع :ٟمحق ،قِمَٚم٦مٍ مجع وم٤مقمٍؾ ووَمْققَمؾ ووَمْققَمَٚم٦ٍم َووَم٤م ،وَمقاقِمؾ (8)

مجع  :َزَواسمِعَ  ،ضَمْقَهٍر: وَصقاُِمعَ  ،َزْوَرٍق  ،مجع يَمْقيَم٥ِم ٍ :ضَمَقاِهرُ  ،َزَوارق ،ىم٤مًَم٥م: ويَمقايم٥ِم

 :يم٤مِذسَم٦ٍم: وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،هم٤مٟمٞم٦مٍ  ،مجع َٟم٤مطِمَٞم٦مٍ  :اًمٙمقاذب ،اًمَٖمَقاِّن  ،َزْوسَمَٕم٦م: واًمٜمقاطمل ،َصْقَُمَٕم٦مٍ 

َٛۡػامِ َذيُۡؤَعُؼ ﴿
َ
 :ٟمحق ،مجع َٟم٤مِصٞم٦ٍَم: وىمد ُمرَّ أنَّ هذا اًمقزَن مجٌع ًمٚمٗم٤مقمؾ أيًْم٤م ﴾ةِٱنلذَنَِِٰص وَٱأۡل

 . راومِدٍ  ،مجع ؾم٤ممي  :رواومِدُ  ،ؾمقامُّ 

 ،َذواِئ٥م ،رؾم٤مئؾ ،ؾمح٤مئ٥م :ٟمحق ،وَمٕم٤مِئؾ مجع ًمٚمٛم١مٟم٨م اًمذي صم٤مًمثُف طمرف َُمدي  (9)

 ،قَمُجْقزٍ  ،َصِحْٞمَٗم٦مٍ  ،َْحُْقًَم٦مٍ  ،٦مُذواسم ،ِرؾم٤مًم٦م ،مجع صح٤مسم٦م :ًمٓم٤مئػ ،قمج٤مئز ،َصح٤مئػ ،َْح٤مِئؾ

َٚ َذاَت َب٫َۡشث  ﴿ :ًَمٓمِْٞمٍػ: وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ِ ۢنَتت٨َۡا ة٩ِِۦ َضَػآن
َ
خذِك ﴿ ﴾َ٘أ ذِي٫َا لََعَ  يَ  ٤ُِّٔ

 ٓۖ ِٝ ِ َرآن
َ
ۡب٨َآنُِس٣ُ ﴿ ﴾ٱأۡل

َ
َِِٰت ِِف ُضُش٬رُِك٣﴿ ﴾وََضَلٰٓه٠ُِ خ هُِتُس٣ُ ٱلذ  ،٦مٍ َأِرْيٙمَ  ،مجع طَمِدْيَ٘م٦مٍ  ﴾َوَرَبٰٓ

٦ٌَمٍ  ،طمٚمِْٞمَٚم٦مٍ   .َرسمِْٞم

مجع  :َُمٜم٤مود ،وُمآصمِر ،ُمٜم٤مس مجع ُِمٜمٍَْمٍ  :ٟمحق ،مجع ُِمْٗمَٕمٍؾ وُم٤م ؿَم٤مهَبَفُ  ،َُمٗم٤مقِمَؾ  (10)

ِٛۡف٣ُ ةَِؽّبِ ٱل٥ََۡشَٰؽِِق وَٱل٥ََۡغَٰؽِِب ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز   ،َُم٠مصَمَرٍة وُِمٜمَْْمَدةٍ 
ُ
يِۡػيَُس٣ۡ إَِِل ﴿ ﴾ََ٘لٓ أ

َ
َوخ

 ِٚ ۡ ﴿ ﴾ٱل٥ََۡؽاِ٘ نذ ٱل
َ
ِ َوأ ٨٢َۡا ١َُس٣ۡ ذِي٫َا ٤ََعَٰحَِق  ﴿ ﴾٥ََسَِٰشَػ َّلِلذ َٓ َّ ﴿ ﴾وََس ٢َي٩ِۡ ٱل٥ََۡؽاِى َْ  ﴾وََضؽذ٨٤َۡا 

﴿ ِّ ق ﴾وَٱۡ٪ُشُؽوُ٪٦ذ ِِف ٱل٥ََۡياِس ِجدٍ  ،ُِمْروَمٍؼ  ،َُمْٖمِرب ،مجع َُمنْمِ ًْ  . َُمْْمَجعٍ  ،ُُمْرِوعٍ  ،َُمِٕمٞمَِْم٦مٍ  ،َُم
٢َۡج ﴿ : ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيزيمام ،َُمٗم٤مقِمْٞمُؾ مجع ُِمْٗمٕم٤مٍل وُِمْٗمِٕمْٞمٍؾ وَُمْٗمُٕمْقلٍ  (11) ُٜ َذ٦٥َ َث
َٰزِي٩ُ٨ُۖ َدَٰؽِيَب ﴿ ﴾٤ََن ٬َن ََّلُۖ ٤َا يََلآُء ٦٤ِ ٤ذ

ُ٢٥َ ۡٓ ۡجَيا ة٥ََِصَٰتِيصَ ﴿ ﴾َح ٥َآَء ٱِلُّ مجع  ﴾َوَزيذ٨ذا ٱلفذ

٤ٌَمح ،حِمَْراب ،ُِمْٞمَزان ِٟيَ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُِمّْم ةِ ٤ََسَٰ َۡشَ َْ اُم  َٓ ٌۡ ِٙملْمٍ  ﴾إِ ًْ َويمذا  ،مجع ُِم

 . َُمْٚمُٕمْقنٍ  ،َُمْٞمُٛمْقنٍ  ،َُماَلقِملْم مجع جمٜمقنٍ  ،َُمَٞم٤مُِملْم  ،٤مٟملِْمَ جَمَ 
 :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،آُِمَدةٍ  ،أواُِمُد مجع ؾم٤ممي أسْمَرَص  ،أسم٤مرُص  :ٟمحق ،أوم٤مقمُؾ  (12)

٧َاِم٠َ ﴿
َ
٢َۡيُس٣ُ ٱأۡل َْ  ْ ٬ا يُّ ث  ﴿ ﴾َْ اوَِر ٦٤ِ ِ٘يذ ـَ

َ
ْ أ ِ ﴿ ﴾وَُض٬ُّٓ٢ا ٣ۡ٫ُ ِِفٓ َءاَذا٧ َٓ َصَٰتِ

َ
٬ُ٢َن أ َٓ  ﴾٣٫َُِيۡ

 . إْصٌَعٍ  ،َأؾْمِقَرةٍ  ،مجع َأْٟمِٛمَٚم٦مٍ 
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ٌُْقسَم٦مٍ  ،َأٟم٤مسمِْٞم٥ُم  :ٟمحق ،أوم٤مقِمْٞمُؾ  (13) إِۡن ﴿ :إهِْمٚمِْٞمٍؼ: وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،أهَم٤مًمِْٞمُؼ مجع ُأْٟم
١ِيَ  وذ

َ
رُي ٱأۡل ٍِ َسَٰ

َ
ٓ أ ٓ إَِلذ َِٟتَِٰبِۗ ﴿ ﴾َهََٰؼا ۡ٪٠ِ ٱ١ۡ

َ
ِ أ ٤َاِّنّ

َ
٤َاجِّيُِس٣ۡ َوََلٓ أ

َ
ۡز٬َاب  ﴿ ﴾١ذحَۡؿ ةِأ

َ
 ةِأ

 َٚ ةَارِي
َ
َضادِيِد ﴿ ﴾َوخ

َ
وِي٠ِ ٱأۡل

ۡ
َٝ ٦٤ِ حَأ ٥ُِ٢ّ َٓ  ،ُأطْمُدْوصَم٦مٍ  ،إسِْمِرْيٍؼ  ،ُأُْمٜمِٞم٦َّمٍ  ،مجع ُأؾمٓمقَرةٍ  :﴾َوُي

 . ويٚمحؼ سمف مَت٤َمصمٞمؾ مجع مِتث٤ملٍ 
ـُ مجع ضَمْٕمَٗمر أل،وسَمالسمِؾ ،ضَمَٕم٤مومِرُ  :ٟمحق ،مجٌع ًمُٙمؾِّ رسم٤مقملي جمرد ،وَمٕم٤مًمُِؾ  (14)

 ،سَمَراصمِ

ٌُؾ  ،مجع ؾَمَٗمْرضَمؾٍ  :وَمراِزُق  ،ضَمَح٤مُِمرُ  ،ؾَمَٗم٤مرُج  :ٟمحق ،دِّ اعمجرد وَُمزيِدهِ وًمٚمخام ،سُمْرصُمـ ،سُمٚم

ٌَْٕمَثَرى ،مجع ظَمٜمَْدِرْيسٍ  :ىَم٤ٌمقِم٨م ،ظَمداِرُس  :وٟمحق ،وَمَرْزَدٍق  ،ضَمْحَٛمِرشٍ   . ىَم
مجع ظُمْرـُمْقٍم:  :ظَمَراـمِٞمؿ :ٟمحق ،مجع ًمٙمؾ ُرسم٤مقملي ِزْيَد ىمٌؾ آظمره طَمْرُف َُمدي  ،وَمَٕم٤مًمِٞمُْؾ  (15)

٢َۡي٦٫ِذ ٦٤ِ َسَلَٰتِحت٦ِ٫ِذ  ﴿ :زيؾ اًمٕمزيزوذم اًمتٜم َْ َرَٰبِي٠َ ﴿ ﴾يُۡػجَِي  ـَ ٠َ ١َُس٣ۡ  َٓ َؽابِيُب ﴿ ﴾وََس َٕ َو
٬دَ  ٠َ ٣ُ٫ُ٨ۡ٤ِ ٱ١َِٜۡؽَدَة وَٱۡۡل٨ََازِيؽَ ﴿ ﴾ـُ َٓ ٌِحَؿ ﴿ ﴾وََس ٩َُ٧٬ُ٢َٓۖ ََٛؽا سَم٤مٍل، هِمْرسمِٞم٥ٍْم،  ،مجع ضِمْٚم٤ٌَمٍب  ﴾ََتۡ ِهْ

ك هذ  ه اًمِّمٞمُغ اًمثامُن إظَمػمُة صٞمَغ ُمٜمتٝمك اجلٛمقع.ظِمٜمِْزْيٍر، ىِمْرـَم٤مٍس.  وشُمًٛمَّ

 ،واعمراد هبذه اًمّمٞمٖم٦م يمؾُّ ُم٤م وىَمَع سمٕمد أًمِػ مجٕمف طَمْروم٤مِن ُأْدهِمَؿ أطمدمه٤م ذم إظمر

يمٛمح٤مِري٥َم وىمٜم٤مديؾ  ،أو صمالصم٦ُم طُمروف اوؾمٓمٝم٤م ي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م ،يمٛم٤ًمضمد وُمٜم٤مسمر ،أوٓ ،يمدوابَّ 

ك ُُمٜمتٝمك اجلٛمقع ُٓمتٜم٤مع أن  ،وصٜم٤مديد ٛمَّ ًَ ومٙم٠مٟمف مُجع  ،َيٛمع ُمرة ُأظمَرى مجع اًمتٙمًػموُي

شملم وقارسم٤مت مجع  ،أوم٤موٚمقنَ  :ٟمحق ،وأُم٤م اًم٤ًممل ومٞمجقز أن ُيّم٤مغ ًمّمٞمٖم٦م ُمٜمتٝمك اجلٛمقع ،ُمرَّ

 . أوم٤موؾ وقارب

 ٌ،َأْوَو٤مح ،َأْوَزاعٌ  ،َأيْمَدادٌ  ،َأيَم٤مِدْيدُ  أل،َأقَم٤مًمِْٞمؼ :ٟمحق ،وُهٜم٤َمك شُمْقضَمُد مُجُْقٌع َٓ َواطِمَد َل٤َم

٤ٌَمِرْيح ،َأْوىَم٤مس  . قم٤ٌمسمٞمد ،شَمَٕم٤مضِمْٞم٥م ،شَماَلومِْٞمػ ،شَمَٕم٤مؿِمْٞم٥ُم  ،شَم
 ،أوو٤مح ،اًمِٗمَرُق وإرؾم٤مل. أوزاع :يمؾ ُم٤م قُمٚمِّؼ. إيم٤مديد وإيمداد :وإقم٤مًمٞمؼ

ىمٓمع اًمٕمِم٥م  :يُمٚمػ اعمٕمٞمِم٦م. شمٕم٤مؿمٞم٥م :شم٤ٌمريح ،أوىم٤مس سمٛمٕمٜمك اجلامقم٤مت ُمـ أوسم٤مش اًمٜم٤مس

 . اًمِٗمرق ُمـ اًمٜم٤مس واخلٞمؾ :ٞم٥م. قم٤ٌمسمٞمدأقم٤مضم :شمٕم٤مضمٞم٥م،اًمٜم٤ٌمت اعمٚمتػ :اعمتٗمرىم٦م. شمالومٞمػ
 :ٟمحق ،وًمٞمس ًمف ُمٗمرد ُمـ ًمٗمٔمف ،هق ُم٤م شمْمٛمـ ُمٕمٜمك اجلٛمع :واقمٚمؿ أن اؾمؿ اجلٛمع

قمدده٤م ٟمحق  ،اؾمؿ جلامقم٦ٍم ُمـ اإلسمؾ :ِهٜمْدٌ  ،إسِمٌِؾ  ،َذْودٌ  ،ظَمْٞمٌؾ  ،ضَمْٞمٌش  ،َٟمَٗمرٌ  ،قِمػمٌ  ،ىَمْقمٌ  ،رهطٌ 
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 . ُِمَئ٦ٍم إمم ُِمَئَتلْمِ 
َٗمظُ واًمٗمرق سملم اجلٛمع واؾمؿ اجل سمخالف اؾمؿ  ،ٛمع أن ًمٚمجٛمع أوزاٟم٤م ُمٕمٚمقُم٦ًم شُمْْمٌُط وحُتْ

 . وذم اؾمؿ اجلٛمع قمغم اعمجٛمقع ،واحلٙمؿ ذم اجلٛمع قمغم يمؾ واطمد ُمـ إومراد ،اجلٛمع
 ،ًَمْٞمؾ،مَتَر ،َورق :ٟمحق ،واُمت٤مَز واطمُدُه سم٤مًمت٤مء ،ُم٤م شمْمٛمـ َُمْٕمٜمَك اجْلٛمع :وؿمٌف اجلٛمع

 ،ويًٛمك اؾمؿ اجلٜمس أيًْم٤م، ويمذًمؽ اًمت٤مء ذم اؾمؿ يمؾ طمٞمقان ،٦مٌ ًَمْٞمٚمَ  ،مَتَْرةٌ  ،َوَرىم٦مٌ  :وم٢مِنَّ اعمٗمرد

ضم٤مضم٦م واًمٜم٤مُمقؾَم٦مِ  ٤م ًمٚمقطمدة ،يم٤مجلرادة واًمِ٘مردة واًمدَّ ومٝمذه إؾمامء شم٘مع قمغم  ،ٓ ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ،وم٢مهنَّ

َوَدظَمؾ  ﴾َٛا١َۡج َج٢٥َۡثَ ﴿ :ٟمحق ،وُيَٛمٞمَُّز سَمْٞمٜمٝمام سمٕمالُم٦م ،ضمٜمس ذًمؽ احلٞمقان ُمـ اًمذيمر وإُٟمثك

 . وشمٚمؽ َْح٤َمُم٦ٌم ُأٟمثك ،وهذا َْح٤َمُم٦ٌم َذيَمرٌ  ،ْحِرهِ َٟمْٛمَٚم٦ٌم ذم ضُم 
ُق اًمقاطمُد ُمٜمف سمٞم٤مء اًمٜم٦ًٌِم واًمٞمٝمقدي  ،يم٤مًمٕمريبِّ واطمد اًمٕمرب ،وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ُم٤م ُيٗمرَّ

وهذا  ،إٓ أن ؿمٌف اجلٛمع يًتٕمٛمؾ عم٤م ٓ َيْٕمِ٘مُؾ  ،واعمجقّد واطمد اعمجقس ،واطمد اًمٞمٝمقد

 . ًمٚمٕم٘مالء
اٌت  ،أىمقامٌ  ،أره٤مط :ٟمحق ،َٛمُع ُمثؾ اعمٗمرداتوإٟمقاع اًمثالصم٦م اعمذيمقرة َُيْ   ،أٟمٗم٤مر ،قِمػْمَ

 ،ُدضَم٩م ،سَم٘مرات ،ًمٞم٤ملٍ  ،صمٛمرات ،صماِمر ،أوراق ،أْهٜم٤مد ،أسم٤مل ،أذواد ،ظمٞمقل ،أظمٞم٤مل ،ضمٞمقش

 . يم٤مجلَراد واًمٞمٝمقد وا عمجقس ،أقْمُرُب: وسمٕمُْمف ٓ يقضمد ًمف مجع ،َْح٤َمئؿ ،ٟماَِملٍ  ،َٟمقاُِمْٞمُس 
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  أسئلٌة شفوية

 

 

ك إؾمـامء اعمٜم٘مقصـ٦م  -1 ك؟ ويمٞمـػ شمثٜمَـّ ُم٤م هق اعمثٜمَّك وُم٤م هل اًمٙمٚمـامت اًمتـل ٓ شمثٜمَـّ

 واعم٘مّمقرة واعمٛمدودة؟

ُتٝمام إمم ىِمٚمَّـ٦م ُم٤م هق اجل -2 ٛمع اعمٙمن واًم٤ًممل؟ وأيٌّ ُمٜمٝمام يٜم٘مًؿ إمم ُمذيمر وُم١مٟم٨م وأيَّ

 ويمثرٍة؟

 أيُّ ٟمقع ُمـ اًمٙمٚمامت َُيٛمع مجع اعمذيمر اًم٤ًممل؟ سمٞمِّٜمٝم٤م سمنمائٓمٝم٤م وومقائد ذائٓمٝم٤م. -3

 هؾ هٜم٤مك أًمٗم٤مظ مُجٕم٧م ًمٚمٛمذيمر اًم٤ًممل ومل شمًتقِف ذوـمف؟ ومام هل؟ -4

 ٨م اًم٤ًممل؟ وُم٤م هل؟ اذيمره٤م ُمع إُمثٚم٦م.يمؿ ٟمققًم٤م ُمـ إؾمامء َيٛمع مجَع اعم١مٟم -5

 يمٞمػ دمٛمع إؾمامُء اعم٘مّمقرُة واعمٛمدودُة وإقمجٛمٞم٦م؟ -6

 ُم٤م هق مجع اًمِ٘مٚم٦َّم ويمؿ وزًٟم٤م ًمف؟ اذيمره٤م ُمع إُمثٚم٦م. -7

ُم٤م طمٙمؿ اجلٛمع اًم٤ًممل ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة؟ وُمـ٤م اًمٗمـرق سمـلم اًم٘مٚمـ٦م واًمٙمثـرة  -8

 ويمٞمػ يٜم٘مٚم٥م مجع اًم٘مٚم٦م يمثرًة؟

ة وُم٤م هل اًمثامٟمٞم٦م اًمتل شمًّٛمك صٞمغ ُمٜمتٝمك اجلٛمقع؟ وُم٤م هـق يمؿ وزًٟم٤م جلٛمع اًمٙمثر -9

 اعمراد هبذه اًمّمٞمغ؟

ُم٤م هق اؾمؿ اجلٜمس وىمٌٞمٚمف وهؾ َيٛمٕم٤من مجًٕم٤م ؾم٤معم٤ًم؟ وُم٤م اًمٗمرق سمـلم اؾمـؿ اجلٛمـع  -10

 واجلٛمع؟
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  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل اعمٗمردات ذم اًمٜمّمقص أشمٞم٦م مجققًم٤م ُمع اًمتٍميح سم٠مهن٤م ؾم٤معم٦م أو ُمٙمنٌة،   -1 طمقِّ

 -واجلٛمقع ُمثٜمٞم٤مٍت صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

 ٱوَ ﴿ 
َ
 ۡرأۡل

َ
٫َا لأِۡل َٓ ٝم٤م وًمٙمـ ُمـ أسمقاهِب٤م، ٓ شم٠مشمقا اًمٌٞمقت ُمـ ضمقاٟمٌِ ، ﴾٧َامِ َض َوَى

هالك سم٤مًمرضمؾ أن يدظمَؾ قمٚمٞمف اًمٜمٗمُر ُمـ إظمقاٟمِف ومٞمحت٘مر ُم٤م ذم سمٞمتف، ُمـ قم٤مد ُمريًْم٤م 

 ، ًٓ أَت ُمـ اجلٜم٦م ُمٜمز ٧ٌَْم وـم٤مَب َِمِْم٤مك وشمٌقَّ
أو زار أظًم٤م ًمف ذم اهلل ٟم٤مداه ُُمٜم٤مٍد أن ـمِ

 إذ ضم٤مءه رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر. --يمٜم٤م ضمٚمقؾًم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

ل اجلٛمقع ذم اًم -2  -ٕم٤ٌمرات اًمت٤مًمٞم٦م ُمٗمرداٍت واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:طمقِّ

ػۡ ﴿  َٜ ٓ ٱَزيذ٨ذا  َو١َ ٥َا جۡ ٱَء لفذ ٢ۡ َيا ة٥ََِصَٰ ِلُّ َٓ َحَٰ ٫َا رُُس٤٬ٗ َجَٰ تِيَص وََس ِيۖٓ ا ٢ِ١ّلذ ٍِ﴾ ،

ُُٛه٬رٗ ﴿ ٬٫ُل٫َِا  ـُ ًمق أٟمٙمؿ شمتقيمٚمقَن ، ﴾ا  َتاَل ُبُي٬حٗ َلِۡ ٱِطُخ٬َن ا َوَت٨ۡ َتخذِغُؼوَن ٦٤ِ 

َو٦َ٤ِ ﴿ٚمف ًمرزىَمٙمؿ يمام َيرزُق اًمٓمػَم، شمٖمدو ُِخ٤مًص٤م وشمروح سمِٓم٤مًٟم٤م، قمغم اهلل طمؼ شمقيمُّ 
َۢ َلِۡ ٱ ۡ  ؽَ وََُحۡ  بِيَو  َتاِل ُسَػُد ١ۡ ُمُّ

َ
ٌٗ خ َٰ َخ٢ِ ٬دَ َن ـُ َؽابِيُب  َٕ  ﴾ُج٫َا َو

ح إؾم٤ٌمب اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ٓ دمٛمع اًمٙمٚمامت أشمٞم٦م مجَع ُمذيمر ؾم٤معم٤ًم،  -3 ووَّ

ٌٌْد، آَي٦ٌم، واؾمتخدم مجققَمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة: أؾم٤مُم٦م، قمٌد  اًمرْحـ، أْحر، قَمٓمِم٤مُن، قَم

 َزْيٜم٥َُم، يمت٤مٌب، ىِمرـم٤مٌس، ىَمَٚمٌؿ.

F F F 
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 اليضبة ّاالصه امليضْب -9
ًمإلو٤موم٦م إمم سمٚمد أو ىمٌٞمٚم٦م  ،ُمٙمًقًرا ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،ِهَل إحل٤مق ي٤مء ُمِمددة آظمر آؾمؿ :اًمٜم٦ًٌم

يٌّ  :وإمم ُمي ،اًمٞمٛمٜمّل  :يمام ي٘م٤مل ذم اإلو٤موم٦م إمم اًمٞمٛمـ ،أو ؿمخص أو ٟمحق ذًمؽ وإمم  ،ُُمَيِ

 . ضم٤مُِمٕملٌّ  :وإمم اجل٤مُمٕم٦م :قمثامّنٌّ  :قمثامن
َ٘مْتُف ي٤مُء اًمٜم٦ًٌم :وآؾمؿ اعمٜمًقب يِّ واًمٕمريِبِّ  ،هق اًمذي حَلِ واًمٜمُح٤مُة ُيٕم٤مُمٚمقٟمُف  ،يم٤معمٍِْمِ

 ،قمٌد اهلل إؾْمالُِملٌّ ًم٘مٌف» :ٟمحق ،ٕٟمف يرومع اًمٗم٤مقمَؾ اًمٔم٤مهر واعمْمٛمر ،ُمٕم٤مُمَٚم٦َم اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م

ُمًتؽم ذم ش هق»واًمْمٛمػم ش إؾمالُملٌّ »ُمرومقٌع قم٤مُمٚمُف ش ًم٘مٌف»طمٞم٨م إن اًمٙمٚمٛم٦م ش ِدٌّ وزيُّف جمُقْ 

 . يٕمقد إمم اًمزيِّ ش جمقد»
 ،ًمتدلَّ قمغم شم٠مٟمٞمثف ،وإذا يم٤من آؾمؿ اعمٜمًقب ُم١مٟمًث٤م زيدت شم٤مء اًمت٤مٟمٞم٨م سمٕمد ي٤مء اًمٜم٥ًم

 اًمت٠مٟم ،هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمرسمٞم٦َّم :ٟمحق
ِ
٥َم رٌء إمم اؾمٍؿ َيٜمْتَِٝمْل سمت٤مء ًِ  :ٟمحق ،ٞم٨م وم٢مهن٤م حُتذفوإذا ُٟم

لٌّ  ٦َم ويمقوم٦م ووم٤ميمٝم٦م ،وَم٤ميمِِٝملٌّ  ،يُمْقذِمٌّ  ،َُمٙمِّ  . ذم اًمٜم٦ًٌم إمم َُمٙمَّ
٧ٌَْم ؿمٞمًئ٤م إمم آؾمؿ اعمٜم٘مقص ومٝمٜم٤مك صمالث ىمقاقمد ًَ  ـ  :وإذا َٟم

ش اًمَٕمَٛمِقيُّ » :ٟمحق ،ووُمتَح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،إن يم٤مٟم٧م ي٤مءُه صم٤مًمث٦َم اًمٙمٚمٛم٦ِم ىُمٚم٧ٌِْم واًوا (1)

وذم  ،واجلٛمع قَمُٛمْقنَ  ،وهل قَمِٛمٞم٦م ،اًمٌّمػمة قمغم وزن ظَمِِمـذاه٥م  :اعمٜمًقب إمم اًمَٕمِٛمل

٥ِيَ ﴿ :اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز َْ ْ ٤ً٬َۡٛا  اًمَّمَدِويُّ اعمٜمًقب  ،اًمَٕمَِمِقيُّ اعمٜمًقب إمم اًمَٕمٌِمِ  ﴾إِجذ٣ۡ٫ُ ََك٬ُ٧ا

 . اًمَِمَجِقيُّ اعمٜمًقب إمم اًمِمِجِل وهق احلزيـ ،وهق اًْمَٕمْٓمَِم٤من ،إمم اًمَّمِدي
٥م ،٘مقص راسمٕم٦َم اًمٙمٚمٛم٦موإن يم٤مٟم٧م ي٤مُء اعمٜم (2) ًَ طَمْذُف  :ضم٤مز ًمؽ ومٞمٝم٤م وضمٝم٤من طملم اًمٜمَ

ٌُٝم٤م واًوا ُمع وَمْتِح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،اًمٞم٤مء يم٤مًم٘م٤ميضِّ واًم٘م٤مَوِقيِّ ذم اًمٜم٦ًٌم إمم اًم٘م٤ميْض: واعمُٗمتلِّ  ،وىَمْٚم

 . واًمَٖم٤مِزيِّ واًمَٖم٤مَزِويِّ ذم اًمٜم٦ًٌم إمم اًمٖم٤مزي ،واعمُْٗمَتِقيِّ ذم اًمٜم٦ًٌم إمم اعمُْٗمتِْل 
يم٤معمُح٤مُملِّ اعمٜمًقب إمم  ،ظم٤مُم٦ًًم ومّم٤مقمًدا وضم٥م طمذومٝم٤م قمٜمد اًمٜم٥ًموإن يم٤مٟم٧م  (3)

تَْٖمٜمِلِّ اعمٜمًقب إمم اعمًتٖمٜمل ،واعمُْٕمَتِديِّ اعمٜمًقب إمم اعمُْٕمَتِدْي  ،اعمُح٤مُمْل  ًْ  . واعمُ
٧ٌَْم إمم آؾمؿ اعم٘مّمقر ومٝمٜم٤مك أيًْم٤م صمالث ىمقاقمد ًَ  ـ  :وإذا َٟم
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ِرسَم٤م  ،قَمَّم٤م قَمَّمِقيٌّ  :ٟمحق،اًمٜم٥ًمشُم٘مٚم٥م واوا قمٜمد  ،إذا يم٤مٟم٧م أًمُػ اعم٘مّمقر صم٤مًمث٦مً  (1)

 . قُماَل قُمَٚمِقيٌّ  ،ِرسْمِقيٌّ 
وم٢من يم٤مٟم٧م أًمػ اعم٘مّمقر أصٚمٞم٦ًم أو  ،واحلرف اًمث٤مّن ؾم٤ميمـ ،وإن يم٤مٟم٧م راسمٕم٦مً  (2)

ٌُٝم٤م واًوا ،ًمإلحل٤مق ِقيٌّ  ،ُُمْقؾَمك ُُمْقؾَمِقيٌّ  :ٟمحق ،يمُثر ىَمٚم ًَ ك قِمْٞم ًَ َذوْمَرى  ،َوقَمْٚمَ٘مك قَمْٚمَ٘مِقيٌّ  ،قِمْٞم

 . اعمرَُمك اعمَْرُِملُّ  ،اعمٕمٜمك اعمٕمٜملُّ  :ٟمحق ،طمذف إًمػ أيًْم٤م وَيقز ،َذوْمَرِويٌّ 
ٌْكِمٌّ  :ٟمحق ،وإن يم٤مٟم٧م زائَدًة ًمٚمت٠مٟمٞم٨م وم٤معمخت٤مر هق احلذف ٌُٝم٤م واًوا ،طُمٌغْم طُم  ،وَيقز ىَمْٚم

 ،ـُمْقسَمك ـُمْقسَم٤مِويٌّ  ،ُدْٟمٞم٤م دٟمٞم٤مويٌّ  :ٟمحق ،وطمٞمٜمئذ َيقز زي٤مدة أًمٍػ ىمٌؾ اًمقاو ،ُدٟمٞم٤م ُدْٟمَٞمِقيٌّ  :ٟمحق

اِويٌّ يُمؼْمَ  ٌْالِويٌّ  ،ى يُمؼْمَ ٌْغَم طُم  . طُم
أو يم٤مٟم٧م ظم٤مُم٦ًًم  ،واحلرف اًمث٤مّن ُمتحرك ،وإن يم٤مٟم٧م أًمُػ اعم٘مّمقر راسمٕم٦م اًمٙمٚمٛم٦م (3)

٤ٌَمِريٌّ  ،سَمْرِديٌّ  ،سَمْرَدى ،يَمٜمََدا يَمٜمَِديٌّ  :ٟمحق ،وضم٥م طمذف شمٚمؽ إًمػ ،وم٠ميمثر  ،وطُم٤ٌمَرى طُم

 . ُُمْرشَم٣َم ُُمْرشَميِضٌّ 
٥َم إمم اعمثٜمّك أو ا ًِ ًٓ وُٟم٥ًم إًمٞمفوإذا ُٟم ٟمحق: ُُمًٚمٛملٌّ ووم٤مـمٛملٌّ  ،جلٛمع ُردَّ إمم ُمٗمرده أوَّ

 وطم٤مِذيٌّ ًمٚمٜم٦ًٌم إمم ُمًٚمٛملَم ووم٤مـمامٍت وطم٤مذيـ، واعمٝم٤مضمريٌّ ُمٜمًقب إمم اعمٝم٤مضمريـ.

وذًمؽ  ،ومٕمٚمؿ أنَّ اًمٜم٥ًَم أؾمٚمقٌب ي٘مّمد سمف آظمتّم٤مر ذم اًمٙمالم واإلَي٤مز ذم اًمقصػ

 ُمِمدودٍة ُمٙمًًقب إًمٞمف سمقجٕمؾ اعمٜمًقب ُمـ ىمٌٞمٚم٦م اعمٜمسم
ٍ
قر ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م شمٚمحؼ آظمر آؾمؿ اؾمٓم٦م ي٤مء

٥م ًْ ك ي٤مء اًمٜمَ ٥م سمٖمػم  ،شُمًٛمَّ ًْ ٤مٍل ووم٤مقِمٍؾ أيًْم٤م ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمٜمَ واؾمتٕمٛمٚم٧ِم اًمٕمرُب صٞمٖم٦م وَمٕمَّ

٤ٌَّمنٍ  ،إحل٤مق ي٤مء اًمٜم٦ًٌم سم٤مٓؾمؿ، ٟمحق: قمٓم٤َّمر ٌَـ ،ًم ويمذًمؽ دارٌع وص٤مئٌغ  ،أي: ص٤مطم٥م قمٓمر وًَم

ـٌ  ٌَـ ،وص٤مطم٦ٌم ـمالٍق وطمٞمضٍ  ،وصٞم٤مهم٦مٍ  أي: ص٤مطم٥م درعٍ  ،وـم٤مًمٌِؼ وٓسمِ وىمد  ،وص٤مطم٥م ًَم

 ُمرَّ ذم سم٤مب اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واعم٤ٌمًمٖم٦م .

ٌء إمم آؾمؿ اعمٛمدود ومٝمٜم٤مك صمالصم٦م أطمقال ًمٚمٝمٛمزة ٥َم َرْ ًِ  :وهل قمغم اًمٜمحق أيت ،وإذا ُٟم

وٞم٤مء  :ٟمحق ،إن يم٤مٟم٧م مهزُة آؾمؿ اعمٛمدود أصٚمٞم٦ًم وضم٥م إصم٤ٌمهت٤م قمغم طم٤مل٤م (1)

٤مء َوو٤مئ ،وٞم٤مئلٌّ   . اسمتداء اسمتدائلٌّ  ،إٟمِم٤مء إٟمِم٤مئلٌّ  ،لٌّ َووَّ
 ،َصْحَراءُ  ،صٗمراء َصْٗمراِويٌّ  :ٟمحق ،وإن يم٤مٟم٧م زائدة ًمٚمت٠مٟمٞم٨م شَمٜمَ٘مٚم٥ُِم الٛمزُة واًوا (2)
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 . َصْحَراِويٌّ 
وىمٚمٌُٝم٤م واوًا  ،وإن مل شمٙمـ مهزُة آؾمؿ اعمٛمدود أصٚمٞم٦ًَّم وٓ ُمزيدَة ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ضم٤مز إسم٘م٤مءه٤م (3)

٥م ًَ يٌّ ومَِداِويٌّ ذم اًمٜم٦ًٌم إمم ومداء ،ذم اًمٜم٦ًٌم إمم ؾمامء ؾمامءيٌّ ؾمامويٌّ  :ٟمحق ،قمٜمد اًمٜم
ِ
 . وومَِداء

طُمِذوَم٧ْم  ،وم٢من يم٤من ىمٌٚمٝم٤م أيمثر ُمـ طمروملم ،*  وإذا ٟم٧ًٌَم ؿَمٞمًئ٤م إمم اؾمٍؿ َيٜمْتٝمل سمٞم٤مء ُمِمددة

اًمِم٤مومٕملُّ وآؾْمَٙمٜمَْدِريٌّ ذم اًمٜم٦ًٌم إمم  :ٟمحق ،وُأحِل٘م٧م سم٤مٓؾمؿ ي٤مء اًمٜم٦ًٌم ،شمٚمؽ اًمٞم٤مُء سم٠َِميْمَٛمٚمٝم٤م

٤م ذم اًمٚمٗمظ  ،واًمٗمرق سملم اعمٜمًقب واعمٜمًقب إًمٞمف ذم اعمٕمٜمك وم٘مط ،ومِِٕملِّ واؾْمَٙمٜمَْدِريٌّ اًمِم٤م وأُمَّ

ٜم٤م مل ٟمٗمٕمْؾ ؿَمٞمًئ٤م  . ومٙم٠مٟمَّ
وىمٚم٥م اًمٞم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م واوًا ُمع ومتح ُم٤م  ،وضم٥م طمذف اًمٞم٤مء إومَم  ،وإن يم٤من ىمٌٚمٝم٤م طمروم٤من

ٌَِقيٌّ  ،قمغم قَمَٚمِقيٌّ  :ٟمحق ،ىمٌٚمٝم٤م  . ىُمََصٌّ ىُمَّمِقيٌّ  ،َٟمٌِلٌّ َٟم
َدُة سمحرٍف واطمٍد وم٘مط وضم٥م ىمٚم٥م اًمٞم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م واًوا ُمع ومتح ُم٤م  وإن ؾُمٌَِ٘م٧ِم اًمٞم٤مُء اعمِمدَّ

ْت إمم  ،وإن يم٤مٟم٧م اًمٞم٤مء إومم ُم٘مٚمقسم٦ًم قمـ اًمقاو ،هَملٌّ هَمَٞمِقيٌّ  ،طَملٌّ طَمَٞمِقيٌّ  :ٟمحق ،ىمٌٚمٝم٤م ُردَّ

 . زَمٌّ )أصٚمٝم٤م ًَمْقٌي( ًَمَقِويٌّ  :ٟمحق ،أصٚمِٝم٤م
٥م ،ٕؾمامء اعمٜمًقسم٦موهذه ُٟمٌذة ُمـ أُمثٚم٦م ا ًَ ٟمنمطمٝم٤م ظمالل  ،وومٞمٝم٤م ُم٤م ُُي٤مًمػ ىمقاقمَد اًمٜمَ

 ـ  :اجلدول أيت اعمُرشم٥َّم قمغم طمروف الج٤مء
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 شَمْٞمَٛمكِمٌّ  ،( شَمْٞمُؿ اًمالِت 20)  وهت٤ممٍ  ،هِت٤َمُِملٌّ  ،( هت٤مُم٦م19) 
  ضُمَذُِملٌّ  ،ْيَٛم٦مُ ( ضَمذِ 22) صَمَ٘مِٗملٌّ  ،( صَمِ٘مْٞمٌػ 21) 
ٌْغَم 24)  مُج٤َّمِّنٌّ  ،( مُج٦ٌَّم قَمٔمِٞمَْٛم٦مٌ 23)  ٌَكِمٌّ  ،( سَمٜمُْق احْلُ  طُم
 طَمُرْوِريٌّ  ،( طَمُرْوَراءُ 26)  طِمْرُِملٌّ  ،( احلََرَُملْمِ 25) 
ُِملٌّ  ،( طَمَيَ َُمْقُت 27)   طَم٤مَٟمِقيٌّ  ،( طم٤مٟم٤مة28) طَمْيَ
 ِريٌّ ُدهْ  ،( َدْهرٌ 30)  ظُمَزْيٜمِلٌّ  ،( ظُمَزْيٜم٦َمٌ 29) 
 َدَُمِقيٌّ  ،( َدمٌ 32)  َداَراِّنٌّ  ،( َداِري٤ًّم31) 
 َرْوطَم٤مِّنٌّ  ،( َرْوطَم٤مءُ 34)  ُرْوطَم٤مِّنٌّ  ،( ُرْوٌح 33) 
ٌّ  ،( اًمَرسَم٤مُب 36)  ِرسْمِٕملٌّ  ،( َرسمِْٞمعُ 35)   ُريبَّ
٤مِّنٌّ  ،( َربٌّ 37)   َراِزيٌّ  ،( اًمَريُّ 38)  َرسمَّ
 ُرَدْيٜمِلٌّ  ،ْيٜم٦َمُ ( ُردَ 40)  َراُِملٌّ  ،( َراَُمُٝمْرُُمزْ 39) 
٦ٌٌَم قَمٔمِْٞمَٛم٦مٌ 41)    َوْزِّنٌّ  ،( ِزَٟم٦مٌ 42)  َرىَم٤ٌمِّنٌّ  ،( َرىَم
ْٞمِ٘ملٌّ  ،( ؾَمٚمِْٞمَ٘م٦مٌ 43) 

  ؾُمَٚمْٞمِٛملٌّ  ،( ؾُمَٚمْٞمَٛم٦ُم إْزدِ 44)  ؾَمٚمِ
 ؾَمٜمَِقيٌّ  ،( ؾَمٜم٦َمٌ 46)  ؾُمَٚمِٛملٌّ  ،( ؾُمَٚمْٞمؿٌ 45) 
 ؿَمٜمَِئلٌّ  ،( ؿَمٜمُْقَءةُ 48)  ؿَمْٕمَراِّنٌّ  ،( ؿَمْٕمٌر يَمٌػِْمٌ 47) 
  َصٜمَْٕم٤مِّنٌّ  ،( َصٜمَْٕم٤مءُ 50)  َصْدَراِّنٌّ  ،( َصدٌر يمٌػمٌ 49) 
 ـَمٌِْٞمِٕملٌّ  ،( ـَمٌِْٞمَٕم٦مٌ 52)  َوْصكِمٌّ  ،( ِصَٚم٦مٌ 51) 
 ـَم٤مئلٌّ  ،( ـَملٌّ 54)  ـَمِقْيكِمٌّ  ،( ـَمِقيَٚم٦مٌ 53) 
ٌُْد اهلل55ِ)  ٌَْدزِمٌّ  ،( قَم  قَمٌَْدِريٌّ  ،( قمٌد اًمدار56)  قَم
ٌْ  ،(قمٌد ؿمٛمس57)  ٌَْ٘مِزٌّ  ،( قمٌد ىمٞمس58)  َِمِٛملٌّ قَم  قَم
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يٌّ  ،( قُمؼْم اًمٌحر59)   قِمَراىمِلٌّ  ،( قِمَراىِمٞمُّقنَ 60)  قُمؼْمِ
يٌّ  ،( قِمنمونَ 61)   وُمْرُهْقِديٌّ  ،( اًمَٗمَراِهٞمْدُ 62) قِمنْمِ
 ىُمَرِرٌّ  ،( ىُمَرْيٌش 64)  ىَمَرِويٌّ  ،( ىَمْرَي٦مٌ 63) 
 ًُمَٖمِقيٌّ  ،( ًُمَٖم٦مٌ 66)  حَلَْٞم٤مِّنٌّ  ،( حِلْٞم٦ٌَم قمٔمٞمٛم٦م65) 
 َُمَدِّنٌّ  ،( َُمِدْيٜم٦َمٌ 68) ُُمَٚمِحلٌّ  ،( َُمٚمِْٞمُح ظُمَزاقم٦م67) 
 َُمالِئٙمِلٌّ  ،( َُمالئٙم٦مُ 70)  َُمْٕمِديٌّ وُمٕمديٙمريبٌّ  ،( َُمْٕمِدْيَٙمرب69) 
ةٌ 72)  َُمْرَوِزيٌّ  ،( َُمْرُو اًمِم٤مهج٤من71)   َٟمٍْماِّنٌّ  ،( َٟم٤مِسَ
  ُهَذزِمٌّ  ،( ُهَذْيٌؾ 74)  َه٤مضِمِريٌّ  ،( َهَجرَ 73) 
ـُ 75)     َيَدِويٌّ  ،( َيدٌ 76)  َياَمنٍ  ،( اًمَٞمَٛم

 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

 ػ شمدلُّ قمغم شم٠مٟمٞمثف؟ُم٤م هل اًمٜم٦ًٌم وآؾمؿ اعمٜمًقب؟ ويمٞم -1

 ُم٤م هل إٟمقاع اًمثالصم٦م ًمالؾمؿ اعمٜم٘مقص ويمٞمػ شمٜم٥ًم إمم يمؾ ٟمقع ُمٜمف؟ -2

٥م إمم يمؾ ٟمقع ُمٜمف؟ -3 ًْ  ُم٤م هل إٟمقاع اًمثالصم٦م ًمالؾمؿ اعم٘مّمقر وُم٤م هل ىمقاقمد اًمٜمَ

 ُم٤م هل إطمقال اًمثالصم٦م لٛمزة آؾمؿ اعمٛمدود وُم٤م هل ـمريؼ اًمٜم٦ًٌم إمم يمؾ طم٤مٍل ُمٜمف؟ -4

جمٛمقع أو ُمثٜمّـك أو اؾمـؿ يٜمتٝمـل سمتـ٤مء اًمت٠مٟمٞمـ٨م أو سمٞمـ٤مء يمٞمػ شمٜم٥ًم ؿمٞمًئ٤م إمم اؾمؿ  -5

دٍة؟  ُُمِمدَّ

 هؾ هٜم٤مك أؾمامء ُمٜمًقسم٦م َت٤مًمػ اًم٘مقاقمد اعمذيمقرة؟ ومام هل؟ اذيمر ُمٜمٝم٤م قمنمة. -6
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ُصْغ ُم١مٟم٨َم يمؾ اؾمؿ ُمـ إؾمامء أشمٞم٦م واٟم٥ًم إًمٞمِف صمؿ اؾمتخدم إؾمامء اعمٜمًقسم٦م  -1

، ـَمقيٌؾ، ظم٤مًمٌد، ىمٌِٞمٚم٦ٌم. -ذم مجؾ ومٕمٚمٞم٦م:  طم٤مذوَن، أيمؼُم، أصَٗمُر، أٌخ، ؿم٤مومٕملٌّ

٥م واعمٜمًقسم٦م سمٖمػم ي٤مء، و اؾمتخرج ُمـ اًمٕم٤ٌمرات اًمت٤مًمٞم٦م إؾمامء اعمٜمًقسم٦م سمٞم٤مء اًم -2 ًْ ٜمَ

ح أوزاهن٤م، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م أٟم٧م ذم مُجؾ ُمٗمٞمدٍة ُمـ إٟمِم٤مِئؽ:  -ووِّ

٤ٌَّمِك واًمٙمٝمرسم٤مئلِّ 1) ( الٜمد دوًم٦ٌم همٜمٞم٦ٌَّم يقضمد ومٞمٝم٤م أصح٤مُب طِمَرٍف يمثػمة، يم٤مًمً

٤مل واخل٤ٌمز واخلٞم٤َّمط وُم٤م إمم ذًمؽ ِم٤م ٓ يًتٖمٜمل قمٜمف  ْٛمٙمريِّ واًمٌ٘مَّ ًَ ٤مم واًم واًمرؾمَّ

٤مر واًمّم٤مئغ سَمَدويٌّ  ٤مج واًمٜمجَّ ًَّ رْت طِمَرٌف أظمرى ُمثؾ اًمٜم ، وشمٓمقَّ يٌّ أو طَمَيِ

از، و اد واخلزَّ ٤مغ واحلدَّ اإلؾمالم مل حُي٘مر ؿمٞمًئ٤م ُمـ احِلَرف واًمت٤مضمر واحلاّلق واًمدسمَّ

ّٓ أن شمٙمقن ُمِمتٛمٚم٦ًم قمغم اعمحرُم٤مت أو اعميات، ُمثؾ ُمٝمـ اخلامر واعمَِٝمـ ، إ

٤ٌّمش. ) َحَٰ ٱوَ ﴿( 2واًمٓمرار واًمٜم ٓ ٍِ للذ ٬َٕذاص ء  َي ُُكذ َب٨ذا  ﴿( 3)، ﴾َو
ۡ
ح٬َُك ةُِس٠ِّ يَد

٢ِي٣ َْ اٍر  طذ  ﴾ـَ

سملمِّ اعمٜمًقب إًمٞمف ًمٙمؾ اؾمؿ ُمٜمًقب ِم٤م يكم، واؾمتخدم اعمٜمًقسم٤مت ذم مُجؾ ُمٗمٞمدة:  -3

. ، سَمْحراّنٌّ ، رازيٌّ ، طمُروريٌّ ، حلٞم٤مّنٌّ ، َيامٍن، ؿمٕمراّنٌّ ، ٟمٍماّنٌّ  َُمْروزيٌّ
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 صػزـ التصػري ّاالصه امل10
 ؾم٤ميمٜم٦م سمٕمد احلرف اًمث٤مّن ُمـ آؾمؿ :اًمتّمٖمػم ذم آصٓمالح

ٍ
سمٕمد وؿِّ أوًمف  ،زي٤مدة ي٤مء

ًَمَتُدلُّ قَمغم اًمتّمٖمػم أو اًمتح٘مػم أو اًمت٘مري٥م أو اًمتٕمٔمٞمؿ أو اًمِمٗم٘م٦م واًمُقدِّ أو ٟمحق  ،ووَمْتِح صم٤مٟمٞمف

ك ي٤مَء اًم ،ذًمؽ  . تّمٖمػموهل أهمراٌض شُمٗمٝمؿ ُمـ ؾمٞم٤مِق اًمٙمالم. وشمٚمؽ اًمٞم٤مُء اًم٤ًميمٜم٦ُم شُمًٛمَّ
 :واًمتح٘مػم ٟمحق . ـِمْٗمؾٍ  ،َوًَمدٍ  ،ذم شمّمٖمػم يَمْٚم٥ٍم  ،ـُمَٗمْٞمٌؾ  ،ُوًَمْٞمدٌ  ،يُمَٚمْٞم٥ٌم  :وم٤مًمتّمٖمػم ٟمحق

ٌَْٞمؾ ،ُرضَمْٞمٌؾ  ٌَؾ ،ذم رضُمؾ ،يُمتَْٞم٥ٌم  ،ضُم ذم  ،وُمَقْيٌؼ  ،ىُمٌَْٞمٌؾ  ،سُمَٕمْٞمدٌ  :واًمت٘مري٥م ٟمحق . يمت٤مب ،ضَم

ٌْؾ ،شمّمٖمػم سمٕمد  . وَمقق ،ىَم
٤مسُمُف اعمُُٚمْقكُ  :يُمٜمَْٞمٌػ ذم ىمقًمؽ ،ؾُمَٞمٞمٌْػ  ،ُُمَٚمْٞمٌؽ  :واًمتٕمٔمٞمؿ ٟمحق وؾُمَٞمْٞمًٗم٤م  ،رأي٧ُم ُُمَٚمْٞمًٙم٤م هَتَ

ُٞمقُف  ًُ وقم٤مء ـمقيؾ يْمع  :يَمٜمٍَػ  ،ؾَمْٞمػ ،ذم شمّمٖمػم َُمٚمٍِؽ  ،ويُمٜمَْٞمًٗم٤م ُُمٚمَِ  قِمْٚماًم  ،شَمَتَحٓمَُّؿ ُدْوَٟمُف اًم

 ومٞمف اًمت٤مضمر ُمت٤مقَمُف.

٥ٌُّم واًمُقدِّ يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ٬َ٢َٰةَ َيَٰ ﴿ :واًمتّمٖمػم اًمدال قمغم اًمتح ٣ِِٛ ٱلهذ
َ
وذم  ﴾ُتَِنذ أ

؟ ويمام شم٘مقل :احلدي٨م ِ٘مْل ٓشمت٠مظمْر قمـ احلْمقر :ي٤م أسم٤م قُمَٛمػْم ُم٤م ومَٕمَؾ اًمٜمَُّٖمػْمُ ذم شمّمٖمػم  :ي٤م ُصَديَّ

ـٍ وقُمَٛمَر وُٟمَٖمٍر وصديٍؼ   . اسم
هَنٌْر  :أي ،هُنػَمٌ  :ٟمحق ،ومٕمٛمٚمٞم٦َُّم اًمتّمٖمػم شُمٗمٞمُد َُمٕمٜمَك اًمقصػ ُمع آظمتّم٤مر ذم اًمٚمٗمظ

َرةً  ،َصِٖمػمٌ  ْقَن ضمٕمَؾ اًمٜمٙمرِة ُمٌتدًأ إذا يم٤مٟم٧م ُُمَّمٖمَّ يُمَقْيَٙم٥ٌم اٟم٘مضَّ  :ٟمحق ،وىمد أضم٤مز اًمٜمحقيُّ

 . وهُمَٚمْٞمٌؿ ذم اجلُٜمَٞمْٜم٦َمِ  ،اًم٤ًمقَم٦مَ 
 ،ُدَوْيَرةُ  ،قُمٞمَٞمْٜم٦َمُ  :ٟمحق ،وَي٥م إفمٝم٤مر شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م اعم٘مدرة ذم شمّمٖمػم اعم١مٟم٨م اعمٕمٜمقي اًمثالصمل

٦مٌ  ًَ  ،ُذَوْيدٌ  ،قُمَرْيٌس  ،ُٟمَٕمٞمٌْؾ  ،طُمَرْي٥ٌم  ،ُدَرْيعٌ  ،وؿمذ: ىُمَقْيٌس  ،ؿمٛمس ،دار ،ذم شمّمٖمػم قَملم ،ؿُمَٛمْٞم

يمام ذم شمّمٖمػم  ،وذًمؽ سمنمط أن ٓ ُي١مدي فمٝمقُره٤م إمم آًمت٤ٌمس ،ويم٤من اًم٘مٞم٤مس أن شُمَردَّ إًمٞمٝم٤م اًمت٤مء

٦مَ ش ُخس» ًَ ٦ٍم ًمٚمٛمٕمدود اعمذيمر ،ُُخَٞمْس ٓ ُُخَْٞم ًَ د واخلٛمس إذا أريد سمف اعمٕمدو ،ًمئال يٚمتٌس سمتّمٖمػم َُخْ

 . اعم١مٟم٨م ومٝمق ُم١مٟم٨م ُمٕمٜمقي
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ىم٤مسماًِل ًمٚمتّمٖمػم ظم٤مًمًٞم٤م ُمـ أوزان اًمتّمٖمػم  ،ويِمؽمط ومٞمام يراد شمّمٖمػمُه أن يٙمقن اؾماًم ُُمْٕمَرسًم٤م

ٌْٝمٝم٤م ر اًمٗمٕمُؾ وٓ احلرُف وآؾمُؿ اعمٌٜملُّ وٓ إؾمامء اعمٕمٔمَّٛم٦مُ  ،وؿِم  ،يمٌػم ،اهللُ  :ٟمحق ،ومال ُيَّمٖمَّ

 ،أؾمامء اًمِمٝمقر وإي٤مم ومجع اًمتٙمًػم اًمدال قمغم اًمٙمثرةو ،وٓ أؾمامء إٟمٌٞم٤مء واعمَٚمِئَٙم٦مِ  ،قمٔمٞمؿ

ٌَْٞمٓمِر ،وًمٗمظ يمّؾ وسمٕمض ـٌ  ،وٓ ٟمحق يُمَٛمْٞم٧ٌم وُُم  . وؿَمذَّ ُمـ هذا اًمنمط سمٕمض اًمٙمٚمامت ،ُُمَٝمْٞمٛم
 :وهل يمام يكم ،وأوزان اًمتّمٖمػم ؾمٌٕم٦مٌ 

٦مٌ  ،ُدَُملٌّ  ،ىُمَٓمْٞمطٌ  ،ىُمَٚمْٞمؿٌ  :ٟمحق ،وُمَٕمْٞمٌؾ ًمالؾمؿ اًمثالصمل اعمجرد (1)  ،ُوقَمٞمْدٌ  ،ٞم٦َّمٌ قُمَّم  ،ُيَديَّ

ةٌ  ،ُأظَمٞم٦َّمٌ   . َه٤مدٍ  ،ؿَمَجر ،ُأظْم٧ٍم  ،َوقْمدٍ  ،قَمََم  ،َيدٍ  ،َدمٍ  ،ىِمطي  ،ذم شمّمٖمػم ىَمَٚمؿٍ  ،ُهَقْيدٌ  ،ؿُمَجػْمَ
 ،ؾُمَٚمْٞماَمنُ  ،قُمَٓمْٞمَِم٤من ،ُْحػماء ،ؾُمَٚمْٞمَٛمك :ٟمحق ،وُمَٕمْٞمالُء ًمالؾمؿ اًمثالصمل اعمزيد (2)

 . َأْصح٤مُب  ،ؾَمْٚماَمنُ  ،قَمْٓمِم٤منُ  ،َْحَْراءُ  ،ذم شمّمٖمػم ؾَمْٚمَٛمك ،ُأَصْٞمَح٤مُب 
 ،ىُمٜمَْٞمٓمِرةٌ  ،قُمَ٘مػِمٌب  :ٟمحق ،وُمَٕمْٞمِٕمٌؾ ًمالؾمؿ اًمرسم٤مقملِّ واخلاُمدِّ اعمجرد وُم٤م يٚمحؼ هبام (3)

ـٌ  ،ُزَيْٞمٜم٥ٌِم  ،ضُمَدْيِقٌل  ،سُمَٕمٞمٌِّض  ٌج  ،وُمَقْيتِ  ،سَمُٕمْقضٍ  ،ىَمٜمَْٓمَرةٍ  ،ذم شمّمٖمػم قم٘مرٍب  ،َوطُمَرَْيِؿٌ  ،َوؾُمَٗمػْمِ

ـٍ  ،َزْيٜم٥ٍَم  ،ضَمْدَولٍ   . حُمَْرْٟمِجؿٍ  ،ؾَمَٗمْرضَمؾٍ  ،وم٤مشمِ
ُف  ،وُمَٕمْٞمِٕمٞمٌؾ عم٤م يم٤من قمغم ُخ٦ًم أطمرٍف راسمُٕمُف طمرُف َُمدي  (4) ًُ أو قمغم ؾمت٦َِّم أطمرف ظم٤مُم

ىِمْرـَم٤مٍس  ،ذم شمّمٖمػم ؾُمٚمٓم٤من ،قُمٜمَٞمْٙمِْٞم٥ٌم  ،قُمٜمَْٞمِدْيٌؾ  ،ىُمَرْيٓمِْٞمٌس  ،ؾُمَٚمْٞمٓملِْمٌ :ٟمحق ،طمرف ُمدي 

ٌُْقٍت  ،قِمٜمَْدًمِْٞم٥ٍم   . قَمٜمَْٙم
ُر يُمؾٌّ ُمـ ا (5) ومٞم٘م٤مل  ،عمثٜمَّك ومجع اًمًالُم٦م ومجع اًم٘مٚم٦م واؾمؿ اجلٛمع قمغم ًمٗمٔمفوُيَّمٖمَّ

 ،ُم١مُِمٜمُقن ،ُُم١ْمُمٜم٤من :ىُمَقْيٌؿ ذم شمّمٖمػم ،ُأَرْيِٖمَٗم٦مٌ  ،ُُم١َمْيِٛمٜم٤َمٌت  ،ُُم١َمْيِٛمٜمُْقنَ  ،ُُم١َمْيِٛمٜم٤َمن :ُمثالً 

 . ىَمْقمٍ  ،أرهِمَٗم٦م ،ُُم١ْمُِمٜم٤مت
 ًمدومع شمقهؿ إٓ ،ٕن اًمتّمٖمػم يتٜم٤مىمض ُمع ُمٕمٜمك اًمٙمثرة ،وَٓيقز شمّمٖمػم مجع اًمٙمثرة

ر مجع اًمٙمثرة ،اًمٙمثرة ًٓ إمم ُمٗمرده ،ومرسمام ُيَّمٖمَّ ُر ذًمؽ اعمٗمردُ  ،سم٠من ُيَردَّ َأوَّ صمؿ َُيٛمع ذًمؽ  ،ويّمٖمَّ

 ،ُدَرهْياَِمٌت  ،ضُمَقْيِرَي٤مت ،ؿُمَقْيِٕمُرْونَ  ،هُمَٚمٞمَُّٛمْقنَ  :ٟمحق ،اعمّمٖمُر سم٤مًمٞم٤مء واًمٜمقن أو سم٤مًٕمػ واًمت٤مء

اٌت   . قَمَّم٤مومػِْم  ،َدَراِهؿَ  ،ضَمَقارٍ  ،ٕمراءؿُم  ،ذم شمّمٖمػم هِمْٚماَمن ،قُمَّمْٞمِٗمػْمَ
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ر اجلزء إول ُمٜمف وم٘مط (6) ٤ًٌم ُِمْزضِمٞم٤ًّم ُيّمٖمَّ ٥ُم شمريمٞم٥م إو٤موم٦ٍم أو شمريمٞم  :ٟمحق ،اًمَٕمٚمؿ اعمُريمَّ

ُمْقٍت  ،قُمَقْيِرُف اهللَ ٦َم قَمنَمَ  ،ُُمَٕمْٞمِدَيَٙمَرَب  ،طُمَْمػْمَ ًَ ْٞم َُمْقَت  ،ذم شمّمٖمػم قم٤مرُف اهلل ،ُُخَ  ،طَمْيَ

٦مَ  ،َُمْٕمِدْيَٙمِرَب  ًَ  . قمنم َُخْ
َ٘مْتُف أًمُِػ اًمت٠مٟمٞم٨ِم اعمٛمدودُة أو إًمُػ و اًمٜمقن سمٕمد أرسمٕم٦م  (7) وُمَٕمْٞمِٕماَلء ًمٙمؾِّ اؾمٍؿ حَلِ

٤مءُ  :ٟمحق ،أطمرف ًَ ضَم٤من ،ىُمَرْيِٗمَّم٤مءُ  ،ظُمٜمَْٞمِٗم ٤مء ،ُزقَمْٞمِٗمَرانُ  ،ُُمَٝمػْمِ ًَ  ،ىُمْروُمّم٤مءُ  ،ذِم شمّمٖمػم ظُمٜمُٗم

 . َزقْمَٗمَران ،ُِمْٝمَرضَم٤من
رَ    -:ٟمذيمره٤م ذم اجلدول أيت ،ْت قَمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مسوُهٜم٤مك سمٕمُض اًمٙمٚمامِت اًمتْل ُصٖمِّ

 

 ُم٘مت٣م اًم٘مٞم٤مس شمّمٖمػمه٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 أَرْيِقْيدٌ  ُرَوْيدٌ  إِْرَوادٌ 

 ُأَصٞمٌِّؾ  ُأَصْٞمالل أِصْٞمٌؾ 

٤منٌ  ًَ ٞم٤منٌ  إِْٟم ًِ لْمٌ  ُأَٟمْٞم ًِ  ُأَٟمْٞم

 سُمٜمَٞمُّْقنَ  ُأسَمْٞمٜمُْقنَ  سَمٜمُْقنَ 

 ُرضَمْٞمٌؾ  ُرَوْي٩ٌم  ِرضْمٌؾ 

ٌَْٞم٦مٌ  ٌَٞم٦َّمٌ  أَصْٞمٌِٞم٦َمٌ  ِص  ُص

ءٌ  قُمَِمٞم٤َّمنٌ  قِمِم٤مء  قُمٌَمِّ

 قُمَقْيدٌ  قُمَٞمْٞمدٌ  قِمْٞمدٌ 

 هُمَٚمْٞمَٛم٦مٌ  ُأهَمْٞمٚمَِٛم٦مٌ  هِمْٚمَٛم٦مٌ 

ٌب  ُُمَٖمػْمسم٤منٌ  َُمْٖمِرٌب   ُُمَٖمػْمِ
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  أسئلٌة شفوية

 

 

ُم٤م هق اًمتّمٖمػم وُم٤م هل إهمراض اًمتل شُم٘مّمد ومٞمف؟ ويمٞمَػ شُمٗمٝمؿ شمٚمؽ  -1

 إهمراُض؟

 ُم٤مذا َي٥م ذم اعم١مٟم٨م اعمٕمٜمقي إذا أريد شمّمٖمػمه؟ ويمٞمػ شمنمطمف سم٤مُٕمثٚم٦م؟ -2

ُر؟وُم٤مذا يِمؽمط ذم اًمٙمٚمامت إذا أريد شمّمٖمػمه٤م؟ وُم٤م هل اًمٙمٚمامت اًمتل ٓ شمُ  -3  ّمٖمَّ

ر يمؿ وزًٟم٤م   -4 قمٌد اًمرْحـ وطميُمقت وىُمْروُمَّم٤مء ًمٚمتّمٖمػم؟ وُم٤م هل؟ ويمٞمَػ ُيّمٖمَّ

 وزقمٗمران؟

حف ُمع إُمثٚم٦م، وهؾ َيقز  -5 ويمٞمػ ُيّمٖمر اعمثٜمَّك ومجع اًمًالُم٦م واؾمؿ اجلٛمع؟ ووِّ

٤ًٌم.  شمّمٖمػم مجع اًم٘مٚم٦َّم واًمٙمثرة؟ واضب ًمف ُمثاًل وؾمٌ

 ْٞمٍؾ ووُمَٕمْٞماَلء ووُمَٕمْٞمٍؾ؟أيُّ ٟمقع ُمـ اًمٙمٚمامت ُيّمٖمر قمغم سمٜم٤مء وُمَٕمْٞمٕمِ  -6
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  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ر إؾمامء أشمٞم٦م واذيمر أسمٜمٞم٦م شمّمٖمػمه٤م واًمٖمرض -1 رت صمؿ  صٖمِّ اًمذي ُمـ أضمٚمف ُصٖمِّ

 -اؾمتخدُمٝم٤م ذم مُجؾ اؾمٛمٞم٦م:

ٌَْٞم٦ٌم،  إٟم٤ًمٌن، َرضُمٌؾ، ِرضْمٌؾ، َُمْٖمِرٌب، أِصٞمٌؾ، ظمٜم٤ًمُء، قَمٜمْٙمٌقُت، ؾَمٗمرضَمٌؾ، ِص

 قِمَِم٤مٌء، قِمْٞمٌد.

راِت ذم اجلُٛمؾ أشمٞم٦م واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ومٕمٚمٞم٦م: -2  -يمؼمِّ اعمّمٖمَّ

٤من: ٌَٞمَْؾ اًمٗمجر وىمٚم٧ُم ًمٕمٗمَّ ي٤م سُمٜملَّ أىمؿ اًمّمالة، ومّمٚمٞمٜم٤م ذم  َصَحْقُت ُمـ اًمٜمقِم ىُم

ْٞمِجد سُمَٕمْٞمَد اًمٌْٞم٧ِم، وىم٤مل أَصْٞمح٤ميِب هٜم٤مك: اًمٕمٚمَؿ واخلدُم٦م ي٤م أظَملَّ إن أردَت  ًَ اعمُ

اًمت٘مدَم واًمُرىِملَّ ذم اًمدٟمٞم٤م، وم٘مٚم٧ُم ٟمٕمؿ ي٤م ُأطَمْٞم٤ٌميب: واًمدقمقَة واًمٕم٤ٌمدَة ًمٚمٜمج٤مة 

سمـ سم٤مًمد اَم ، فواًمٜمج٤مِح ذم أظمرة، ضَمٕمٚم٧م ضُمَقْيِري٤مٌت ًمٜم٤م َيْيِ َ٘م٦َم ُرسمَّ
ًِ وَم٢مِنَّ اًمُٗمَقْي

ِت اًمَٗمتِٞمَٚم٦مَ   .ضَمرَّ

ره٤م وشمًتخدُمٝم٤م  -3 ذم مجؾ اؾِمتخرج ُمـ اًمٜمص أيت ُخس يمٚمامت قمغم إىمِؾ شُمّمٖمِّ

 -:ُمٗمٞمدة

٥ِم ِديٜمِِف، وَم٢مِْن يَم٤مَن » ًَ ضُمُؾ قَمغَم طَم ٌَْتغَم اًمرَّ ٤ًٌم اؿْمَتدَّ سَمالُؤُه، َوإِْن يَم٤مَن ذِم  فِ ِديٜمِ ذِمْ ُي ُصْٚم

٦ٌم اسْمُتكِمَ قَمغَم ِديٜمِِف رِ  َْرِض ىَمدِر ىمَّ ْٕ يَمُف َيْٛمٌِم قَمغَم ا ٌِْد طَمتَّك َيؽْمُ ٌَالُء سم٤ِمًْمَٕم ُح اًْم ِديٜمِِف، وَماَم َيؼْمَ

 .شَُم٤م قَمَٚمْٞمِف ظَمٓمِٞمَئ٦مٌ 

F F F 
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 الباب الجالح يف قْاعد اإلبدال

ىَمَقَل وذًمؽ قم٤مٌم  :أصٚمٝم٤م :ىم٤مل :ٟمحق ،هق ووع طمرف ُمٙم٤مَن طمرف آظمر :اإلسمدال

وَتٗمٞمَػ الَٛمزة واإلدهم٤مَم  ،إسمداَل احلروف اًمّمحٞمح٦م سمِجٕمؾ أطمدمه٤م ُمٙم٤من أظمر َيِمَٛمُؾ 

ؾ  ،وىمد ؾمٌؼ ذيمر إول ذم ؿمتَّك اعمقاوع ُمـ اًمٙمت٤مب ،واإلقمالَل  ُمٜمٝم٤م أسمقاب آومتٕم٤مل واًمتٗمٕمُّ

 . وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ :وأن ٟمريد أن ٟمذيمر ىمقاقمَد َتٗمٞمػ الٛمزة صمؿ اإلدهم٤مم صمؿ اإلقمالل ،واًمتٗم٤مقمؾ

 اهلنشة ختفٔف
وذًمؽ سم٢مؾم٘م٤مـمٝم٤م  ،ومٛمٕمٜم٤مه شمرُك اًمِمدِة وإظمُذ سم٤مًمُٞمن ذم اًمٜمٓمؼ سم٤ملٛمزة ،هق ود حت٘مٞم٘مٝم٤م

 . أو سمتًٝمٞمٚمٝم٤م ،أو حتقيٚمٝم٤م إمم أًمػ أو واٍو أو ي٤مء
ِ ﴿ :ٟمحق ،أُم٤م إؾم٘م٤مـمٝم٤م ومٗمل مهزة اًمقصؾ إذا وىمٕم٧م ذم أصمٜم٤مء اًمٙمالم وَدْرضِمفِ  ۡذََتَىَٰ لََعَ ٱَّللذ

َ
أ

ِؼةًا َّ ٱ١ۡ ﴿ ﴾َٞ َ٢ ٌذ
َ
ۡيَب أ ٕنَّ مهزة  ،وًمٞمس ذم هذا اإلؾم٘م٤مط اًمت٤ٌمٌس  ،َأاـِمََّٚمعَ  ،أاوِْمؽَمَى :وإصؾ ﴾َٖ

 . وىمد ُمرَّ ذيمُر هذه الٛمزة ذم سم٤مب اإلومٕم٤مل ،ومهزة اًمقصؾ ُمٙمًقرةٌ  ،آؾمتٗمٝم٤مم ُمٗمتقطم٦مٌ 
ـٍ َي٘مٌؾ احلَريم٦مَ  شُمٜم٘مؾ طمريم٦ُم الٛمزة إمم  ،ويمذًمؽ الٛمزُة اعمتحريم٦م إذا أشم٧م سمٕمد طمرٍف ؾم٤ميم

ًَمفُ ش اهلل»وذًمؽ ذم يمٚمٛم٦م  ،وحتذف الٛمزة وضمقسًم٤م ،ُم٤مىمٌٚمٝم٤م وذم ُمْم٤مرع اًمرؤي٦م وأُمره  ،وإصؾ: َاإْلِ

أل، ٔ رللَيَرى :ٟمحق ،ومجٞمع شمّم٤مريػ اإلراءة وأُمر إظمذ وإيمؾ  ،أَرى ،شمَرى ، ٔاتصن: ٖ ْسين

: أَرى ،َرْي  ،َرَي٤م ،َٟمَرى: رَ  ـَ ـَ  ،يُمكِمْ  ،ظُمُذْوا ،َأِر: ظُمذْ  ،ُيِرْي  ،َرْي  . ُاأيُمْٚمـ :وإصؾ ،يُمْٚم
١مال وإُمر ًُ َٝ زَِخي٣ٌ ﴿:ٟمحق ،وَيقز طَمذف الٛمزة ذم أُمر اًم ِ َٰل ٣٫ُ ةَِذ حُّ

َ
٣ۡ٫ُ٢ۡ خ  ﴾ـَ

ۡؽَيثَ  َٔ َوۡس ﴿ َٜ َٝ ﴿ ،ُُمُرْوا َأْوٓديمؿ سم٤مًمّمالة  وىمقل اًمرؾمقل ﴾٠ِ ٱ١ۡ َ٢٪ۡ
َ
ُمۡؽ أ

ۡ
َوأ

٬َ٢َٰةِ  َئُؾ و  :ويمذًمؽ ذم ٟمحق ﴾ةِٱلهذ ًْ ٢َۡ٘صَ ﴿َي
َ
ُؾ  :ومٞم٘م٤مل ﴾َٛۡػ أ ًَ وىمد ىمرئ سمذًمؽ ذم ،  ىَمَد وْمَٚمَح  ،َي

 .ورش
وىمد ؾمٌؼ  ،َي٤م أسم٤م وُمالن! اِْأِت اخلػم :وإصؾش ي٤م سم٤م وُمالن! ِت اخْلػَْمَ »ويِ٘مؾُّ إؾم٘م٤مُط الٛمزة ذم 
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وأصؾ طمذومٝم٤م إٟمام هق  ،أنَّ مهزَة سم٤مِب اإلومٕم٤مل حُتَْذف وضمقسًم٤م ذم اعمْم٤مرع واؾْمٛمل اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل

 ،صمؿ ُْحَِٚم٧ْم قمٚمٞمف سم٘مٞم٦ُم اًمتّم٤مريػ،ُأَأيْمِرمْ  :ٟمحق ،الدمتٛمع مهزشم٤منيمٞم ،ذم اعمْم٤مرع ًمٚمٛمتٙمٚمؿ اًمقاطمد

وم٤مؾْمَتثَْ٘مٚمف أهُؾ  ،وهق احلٜمَْجَرة ،وذًمؽ ٕن الٛمزة َترج ُمثؾ صقت اًمٌٙم٤مء ُمـ أىمَم احلٚمؼ

وهؿ ٓ يتٙمٚمٛمقن  ،أن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم ًُمَٖم٦م ىمريش» -ريض اهلل قمٜمف-طمتَّك ُرِوَي قمـ قمكم  ،احلج٤مز

 ،وًمٙمٜمَّٝم٤م طمرف صحٞمح قمٜمد همػم أهؾ احلج٤مزش ٜمزل هب٤م ضمؼميُؾ عم٤م شمٙمٚمََّؿ هب٤م أطَمٌد ُمٜم٤موًمق مل ي ،سم٤ملٛمزة

وىمد يٙمقن  ،وذًمؽ ىمد يٙمقن سم٤محلذف واإلؾم٘م٤مط يمام ؾمٌؼ ،ُمع ذًمؽ ُيًتحًـ قمٜمدهؿ اًمتخٗمٞمػ

  -:وهل ذم ؾمت٦م ُمقاوع شم٠ميت ،سمتحقيٚمٝم٤م إمم رء ُمـ طمروف اًمٕمٚم٦م
َي٥م حتقيؾ الٛمزة اًم٤ًميمٜم٦م إمم  ،يم٦موىمٌٚمٝم٤م مهزٌة ُُمتحرّ  ،إذا يم٤مٟم٧م الٛمزة ؾم٤ميمٜم٦مً  (1)

ـَ آدُم وآصَمرَ  :ٟمحق ،إًمِػ سمٕمد اًمٗمتح٦م :أي ،طمرف قمٚم٦ٍم َُي٤مٟمس طمريم٦َم ُم٤مىمٌٚمٝم٤م  سمٕمد  ،آَُم
ِ
واًمٞم٤مء

ـَ  ،ُأْويِتَ  :ٟمحق ،واًمقاِو سمٕمد اًمْمٛم٦م ،إْيَث٤مرٌ  ،إيامنٌ  ،إيالٌف  :اًمٙمنة ٟمحق  . ُأْوصمِرَ  ،ُأْوُِم
َيقز حتقيؾ الٛمزة اًم٤ًميمٜم٦م  ،ك همػم الٛمزةوىمٌٚمٝم٤م طمرٌف ُمتحر ،إذا يم٤مٟم٧م الٛمزة ؾم٤ميمٜم٦م (2)

 ،سُمْقٌس  ،سمِٞمٌْس  ،سمػِْمٌ  ،ذِْي٥ٌم  ،وَم٠ْمٌس  ،يَم٠ْمٌس  ،رأٌس  :ٟمحق ،إمم طمرف قمٚم٦م َي٤مٟمس طمريم٦م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م

َٝ ﴿ ﴾ََيُۡؽُج ٥َ٫ُ٨ۡ٤ِا ٱل٢ُّۡؤلُُؤ وَٱل٥َۡؽَۡسانُ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز . ؿُمْقسُمْقٌب  ،ؾُمْقٌل  َ ۡؤل ـُ وتِيَج 
ُ
 ﴾أ

 ،اعمَُقنُ  ،اجلَُقنُ  ،ضَمُروَ  :ٟمحق ،سمٕمد اًمْمٛم٦م ضم٤مز حتقيٚمٝم٤م واًوا الٛمزة اعمتحريم٦م (3)

ُؾ  ،ضُمَقارُ   :وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ِذَئ٤مٌب  ،ُُيْٓمُِ   ،ُِمػَمٌ  :ٟمحق ،وسمٕمد اًمٙمنة شمٜم٘مٚم٥م ي٤مءً  ،ُيَقُمِّ

َٝ ََ٘ل حَجَِسٰٓ ﴿ ؽِئُ ٜۡ ٨ُ رأ ىمَ  :وإصؾ ،َأظْمَٓم٤مِت اخل٤ٌُمةُ  ،ىَمَرا اعمأََل  :ٟمحق ،وسمٕمد اًمٗمتح٦م أًمًٗم٤م ﴾ـَ

 . أظْمَٓم٠مِت اخل٠ٌَُمة ،اعمألُ 

الٛمزة اعمتحريم٦م إذا أشم٧م سمٕمد طمرف ؾم٤ميمـ ٓ ي٘مٌُؾ احلريم٦َم َيقز حتقيُٚمٝم٤م إمم طمرف قمٚم٦ٍم  (4)

ٌُقٌّ  ،ُوُوقٌّ  :ٟمحق ،َُي٤مٟمس احلرف اًم٤ًميمـ ىمٌٚمٝم٤م ُمع إدهم٤مُمٝم٤م ومٞمف ةٌ  ،ُٟم  ،َهٜمِلٌّ  ،َٟمِزٌّ  ،ُأوَمٞمٌِّس  ،َُمْ٘مُروَّ

ٌُْقءٌ  ،ُوُوقءٌ  :وإصؾ ،ظَمٓمِٞم٦َّمٌ  ،َُمِريٌّ  ٞمٌ   ،ُأوَمْٞمئٌِس  ،َُمْ٘مُرْوَءةٌ  ،ُٟم ًِ  . ظَمٓمِٞمْئ٦َمٌ  ،َُمِرْيءٌ  ،َهٜمِٞمٌْ   ،َٟم
 ،يمام ذم إُمثٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ،اعمدة اًمزائدة :واحلروف اًم٤ًميمٜم٦م اًمتل ٓشم٘مٌؾ احلريم٦َم أرسمٕم٦مٌ 

وٟمقن  ،ٟمحق أومٞمَئس ُُمّمٖمر َأوْم١ُمسٍ  ،وي٤مء اعمّمٖمر ،آسمٜمقس :ٟمحق ،وإًمػ ُمـ اعمدِّ إصكم

ـُ  :قٟمح ،آٟمٗمٕم٤مل  . وإصؾ اِْٟم٠َمَودَ  ،اٟم٤َّمَد اًْمُٖمّْم
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 ،َيقز ىمٚم٥م إظمرى ي٤مءً  ،وإطمدامه٤م ُمٙمًقرةٌ  ،إذا وىمٕم٧م مهزشم٤من ُمتحريمت٤من (5)

٦ٌم مجع إُم٤مم :ٟمحق وأدهمٛم٧م  ،ومٜمُِ٘مٚم٧م طمريم٦م اعمٞمؿ إومم إمم الٛمزة اًم٤ًميمٜم٦م ،َأأِِم٦َمٌ  :أصٚمف ،َأِيٛمَّ

٦مٌ  ،اعمٞمؿ ذم اعمٞمؿ إظمرى ٦مٌ »ومّم٤مر  ،ة اًمث٤مٟمٞم٦م ي٤مءً صمؿ حتقًم٧م الٛمز ،ومّم٤مر َأِئٛمَّ ويمذًمؽ ظَمٓم٤مِئُل ش َأِيٛمَّ

ءُ 
ِ
 . يمام ؾمٞم٠ميت ،أصُٚمٝم٤م ظمٓم٤مء

َأَواِدُم مجع  ،أَواظِمرُ  :ٟمحق ،ومتٜم٘مٚم٥م اًمث٤مٟمٞم٦م واواً  ،وإن مل شمٙمـ إطمدى الٛمزشملم ُمٙمًقرةً 

ُؾ ذم ُمْم٤مرع  ،َأآِدمُ  ،أآظِمرُ  :أصٚمٝمام ،َأظَمر وآدم َؾ »و ،اؿمت٤مق :شأبَّ إًمٞمف َأسم٤ًّم»وَأُوبُّ وُأَوُمِّ أُمَّ

ُؾ ٟمحق ،َأُأبُّ ُمثؾ َأُأمُّ  :أصٚمٝمامش طمّمقًَمفُ  ف :وُأَأُمِّ  . ُأَسِّ
 ،ويمنهت٤م شمتحقل ومتح٦مً  ،وُم٤م ُيِمٌٝمُف شمٜم٘مٚم٥م ي٤مءً ش ومٕم٤مًمؾ»الٛمزة اًمٕم٤مرو٦م سمٕمد أًمػ  (6)

ء»أصٚمٝم٤م  ،ظمٓم٤مي٤م مجع ظَمٓمِْٞمَئ٦مٍ  :ٟمحق
ِ
الٛمزة إومم قم٤مرو٦مش ظمٓم٤مء

ُمـ ظمٓمَِ   ،واًمث٤مٟمٞم٦م أصٚمٞم٦م ،(4)

ًم٧م اًمث٤مٟمٞم٦مي٤مًء سم٤مًمرىمؿ اخل٤مُمس اعمذيمقر آٟمًٗم٤م ،َُيَْٓم٠ُم ظَمَٓم٠مً  ًم٧م إومم ي٤مءً  ،وىمد حتقَّ ويمنهُت٤م  ،وحتقَّ

يم٧م واٟمٗمتح ُم٤م ىمٌَٚمٝم٤م سم٤مًمث٤مًمث٦م ُمـ ىمقاقمد ش ظمٓم٤مَيُل »ومّم٤مرت  ،ومتح٦ًم هبذا اًمرىمؿ وم٤مًمٞم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م حترَّ

 . ٦مٍ ويمذًمؽ َُمٓم٤مي٤م وىَمْم٤مي٤م مجع َُمٓمِٞم٦ٍَّم وىمِْمٞمَّ  ،ومّم٤مرت ظَمٓم٤مي٤م ،وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم أًمًٗم٤م ،اإلقمالل
وذًمؽ ذم الٛمزة اعمتحريم٦م إذا وىمٕم٧م سمٕمد طمرف  ،وىمد َُتٗمَّػ الٛمزة سمتًٝمٞمٚمٝم٤م أيْم٤م

سملم خمرضمٝم٤م ُمـ أىمَم ش وإذا»ومٞمُٜمٓمؼ هبٛمزة  ﴾ِإَوَذا ُٛؽِئَ ﴿يم٤ملٛمزة سمٕمد اًمقاو واًمراء ذم  ،ُمتحرك

 سملم خمرضمٝم٤م وسملمش ىُمِرَئ »ويٜمٓمؼ هبٛمزة . وهل اًمٞم٤مء ،احلٚمؼ وسملم خمرج طمرف قمٚم٦م َي٤مٟمس طمريمتٝم٤م

 . هذا هق اًمتًٝمٞمؾ اًم٘مري٥م ،سملم الٛمزة واًمقاوش َيُئْقٌس »وش ًَم١ُممَ »ويٜمٓمؼ هبٛمزة  ،خمرج إًمػ
وأُم٤م اًمتًٝمٞمؾ اًمٌٕمٞمد ومٝمق أداء الٛمزة سملم خمرضمٝم٤م وخمرج طمرف قمٚم٦م َُي٤مٟمس طمريم٦َم ُم٤م 

 مهزة  ،ىمٌٚمٝم٤م
ِ
 ،سملم خمرضمٝم٤م وخمرج اًمٞم٤مء اًمتل هل ُمـ ضمٜمس طمريم٦م ُم٤م ىمٌؾ الٛمزةش ىُمِرَئ »يم٠مداء

ك سملَم سَملْمَ َأيًْم٤م . وهٙمذا ي٘م٤مس همػمه ،يمنة اًمراءوهل   . واًمتًٝمٞمؾ ُيًٛمَّ
َيقز شمٌديؾ اًمث٤مٟمٞم٦م سمِحرف قمٚم٦م أو  ،ويمذا إذا دظمٚم٧م الٛمزة آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م قمغم مهزة اًم٘مٓمع

٧َؼۡرَت٣٫ُۡ ﴿ :يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،شمًٝمٞمُٚمٝم٤م ُمع إدظم٤مل أًمٍػ سمٞمٜمٝمام أو سمدون إًمػ
َ
ء٧ِذا ﴿ ﴾َءأ

َ
أ

٬ذُ  ُٓ ؽُ ﴿ ﴾٬نَ ل٥ََۡت ۡٞ ٢َۡي٩ِ ٱَّّلِ َْ ُء٧ؾَِل 
َ
ِ  ﴿ ﴾أ َّ ٱَّللذ ءَِل٩ََٰ ٤ذ

َ
 . ﴾أ

ف سم٤مًمالم وضم٥م إسمدال مهزة  ُ ﴿ :ٟمحق ،أًمًٗم٤مش ال»وإذا دظمٚم٧م آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م قمغم اعمٕمرَّ َءاَّلٓلذ
                                         

 . / ُمـ ىمقاقمد اإلقمالل8يمام ي٠ميت ذم اًمرىمؿ ش ظمٓمٞمئ٦مٌ »ُمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ اًمٞم٤مء اعمزيدة سمٕمد قملم اًمٙمٚمٛم٦م ذم ًمٙمقهن٤م   (1)
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ا يُۡۡشُِك٬نَ  ٤ذ
َ
٧ثَيَۡيِ ﴿و ﴾َعرۡيٌ أ

ُ
ِم ٱأۡل

َ
َؽۡي٦ِ َضؽذَم أ َٞ  ،م سم٤مخلؼمًمئال يٚمتٌس آؾمتٗمٝم٤م ،وٓ حُتذف ﴾َءآَّلذ

ؼ ٝم٤م اًمّمقيتَّ أصمٜم٤مَء اًمٜمُٓمؼ هب٤م ،ٕهن٤م مهزة وصؾ ،وٓحُت٘مَّ  . وُمٕمٜمك حت٘مٞمؼ الٛمزة إقمٓم٤مءه٤م طم٘مَّ
 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

 ُم٤م هق اًمٗمرق سملم اإلسمدال وَتٗمٞمػ الٛمزة وحت٘مٞم٘مٝم٤م قمٜمد اًمٍمومٞملم؟  -1

؟ -2  ُمتك َي٥م إؾم٘م٤مط الٛمزة وُمتك َيقز ذًمؽ وُمتك َي٘مؾُّ

 يمؿ ُمقوًٕم٤م شمٜم٘مٚم٥م ومٞمف الٛمزة إمم رء ُمـ طمروف اًمٕمٚم٦م وضمقسًم٤م وُم٤م هل؟ -3

 وُم٤م هل اعمقاوع اًمتل َيقز ومٞمٝم٤م ىمٚم٥م الٛمزة ؿمٞمًئ٤م ُمـ طمروف اًمٕمٚم٦م؟ -4

 ٤م هق اًمتًٝمٞمؾ اًم٘مري٥م واًمتًٝمٞمؾ اًمٌٕمٞمد؟ ووحٝمام سم٤مُٕمثٚم٦م.ُم -5

ٟمَّـ٤م»، شَءأْٟمـَذْرهَتُؿ»ُم٤م هل اًمقضمـقه اًمثالصمـ٦م اًمتـل َيـقز اظمتٞم٤مرهـ٤م ذم أُمثـ٤مل:  -6
ِ
، شَأء

 ش.َأُءْٟمِزَل »

 ُم٤م هق طمٙمؿ الٛمزة آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م إذا دظمٚم٧ْم قمغم اعمٕمرف سم٤مًمالم؟ -7

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل اًمٙمٚمامت اًمت٤مًمٞم٦م إمم مجققمٝم٤م ُمراقم٤مًة ًم٘مقاقمِد اًمتخٗمٞمػ صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ  -1    -:طمقِّ

 ْٞمَئ٦ٌم، يَم٠ْمٌس.وُم١ماٌد، إُم٤مٌم، ؾُم١ماٌل، َرٌء، ِذْئ٥ٌم، رأٌس، ظَمٓمِ 

ن ُخَس مُجٍؾ يٙمقن اعمٌتدأ ومٞمٝم٤م َُمٝمٛمقز اًمٕملم. -2  يمقِّ

ْن قمنم مُجؾ شمًتخِدم ومٞمٝم٤م اًمٙمٚمامت اعمٝمٛمقزَة اًمٗم٤مء واًمالم. -3  يمقِّ

F F F 
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 قْاعد اإلدغاو
سمحٞم٨م  ،هق إدظم٤مل طمرٍف ذم طمرف آظمر ُمـ ضمٜمًف أو ُم٘م٤مرٍب ًمف ذم اعمخرج :اإلدهم٤مم

ًدا ظَمرَ  :ٟمحق ،يّمػمان طمروًم٤م واطمًدا ُمِمدَّ واْ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،اْدََتَرَ  :أصٚمف ،ادَّ ِإَوَذا َمؽُّ
ْ َِٞؽا٤ٗا وا ٬ِ َمؽُّ ٖۡ

ِعُؽوَن ِِف ُبُي٬حُِس٣ۡ  ﴿ ﴾ةِٱل٢ذ واإلدهم٤مُم ذم اعمت٘م٤مرسملم شم٤مرًة يٙمقن سم٢مسمدال  ﴾َو٤َا حَػذ

َل يمام ُمرَّ ذم اًمت٤مء سم٢مسمدال إول وىمد يٙمقن  ،ويم٤من ذم إصؾ: شَمْدََتِرونَ  ،اًمث٤مّن ًمٞمج٤مٟمس إوَّ

َك :ٟمحق ،ًمٞمج٤مٟمس اًمث٤مّنَ   . اِْٟمَٛمَحك قمغَم وزن اِْٟمَٗمَٕمَؾ  :أصٚمفُ  ،احِمَّ
آؾمؿ اعمتحرك اًمٕملم واًمٗمٕمؾ اعمتّمؾ سمف وٛمػُم  :وُمـ اعمقاوع اًمتل َيٛمتٜمع ومٞمٝم٤م اإلدهم٤مم

ُر ومٞمف اعمِثاَْلن  -:وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ اًمٙمٚمامت اًمِم٤مذة ،اًمٗم٤مقمؾ وأومٕم٤مل اًمتٕمج٥م واعمٚمح٘م٤مُت وُم٤م يتّمدَّ
٥ٌٌَم  ،ضُمَددٌ  ،ُدَررٌ  :ٟمحق :وم٤مٕول ثَ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ًَمـَٛمؿٌ  ،ظَم َْ ۡؽ٬ُ٘ رَ ٤ذ  ﴾ُسُ

٧ُم  :ٟمحق :واًمث٤مّن ًْ ًَ َـّ  ،َُم ْ  ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،َُمَدْدشمُّ اُدوا ٍَ وذم  ﴾ِإَوَذا َض٢َۡ٢ُخ٣ۡ َ٘ٱۡن

ْٛم٧ُم أن آُُمَر سمَِحَٓم٥ٍم »احلدي٨م اًمنميػ   . شِض اجلٜم٦م وم٤مرشمُٕمْقاوإذا َُمَرْرشُمْؿ سمِري٤مش »ًم٘مد مَهَ
 . وَأقْمِزْز سم٤ِمًْمِٕمْٚمؿِ  ،َأطْم٥ٌِْم سمِخ٤مًمدٍ  :ٟمحق :واًمث٤مًم٨م
٥ٌََم  :ٟمحق :واًمراسمع  . َهٞمَْٚمَؾ  ،ضَمْٚم

َدسم٥َِم  ،َأًمَِؾ إؾَْمٜم٤َمنُ  ،اؾِْمَتؽَمَ  :وُمـ اًمِمقاذِّ اعمًٛمققم٦م ،شَمَت٤مسَمَع اًمتؽََمُ  :ٟمحق :واخل٤مُمس

َح٧ِم اًْمَٕملْمُ  ،اإلٟم٤ًمن ٧ٌَِم إَْرُض  ،وحَلِ  . قَمُزَزِت اًمٜم٤مىَم٦مُ  ،َوٌِ
 :وهٜم٤مك ًمإلدهم٤مم ُخس ىمقاقمد

وضم٥م  ،ويم٤من أولام ؾم٤ميمٜم٤م ،إذا وىمع طمروم٤من ُمتحدان ضمٜم٤ًم أو ُمت٘م٤مرسم٤من خمرضم٤م  -1

ك سم٤مإلدهم٤مم اًمّمٖمػم ،إدهم٤مُُمُف ذم اًمث٤مّن  ،َربٌّ  :ٟمحق ،ؾمقاء يم٤مٟم٤م ذم يمٚمٛم٦ٍم واطمدةٍ  ،وهذا ُيًٛمَّ

ٌَْدتُّ  ،َوؿٌّ  ،ؿَمدٌّ  ُْٓتػَ أن ﴿ :ٟمحق ،أو ذم يمٚمٛمتلم ،قَم ثَ ﴿ ،﴾َج َٙ ِ آن ٌذ إٓ أن يٙمقن إوُل  ﴾َٛا١َج 

ةً   . ﴾ِِف ي٬َۡمِ ﴿ :ٟمحق ،َُمدَّ
ك سم٤مإلدهم٤مم  ،ُيًٙمـ إوُل وُيدهمؿ ذم اًمث٤مّن ،وإن يم٤مٟم٤م ُمتحّريملم ذم يمٚمٛم٦م واطمدةٍ  ٛمَّ ًَ وهذا ُي
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يًم٤م ،اًمٙمٌػم ومتُٜم٘مَؾ طمريم٦ُم  ،ةٍ أو ؾم٤ميمٜم٤ًم همػم ُمدَّ  ،وَمرَّ  ،ؾَمدَّ  ،اْْحَرَّ  :ٟمحق ،ؾمقاء يم٤من ُم٤م ىمٌؾ إول ُُمتحرِّ

ى :ٟمحق ،وُيدهمؿ ذم اًمالطمؼ ،اًم٤ًمسمؼ ُمـ اعمتج٤مٟمًلم  ،َيُٛمدُّ  ،اِْهتََدى :وإصؾ ،َيِٗمرُّ  ،َيُٛمدُّ  ،َهدَّ

 . ؾُمْقِررَ  ،طَم٤مضَم٩َم  ،اِْدَه٤مَُمؿَ  :وإصؾ ،ؾُمْقرَّ  ،طَم٤مجَّ  ،اْدَه٤ممَّ  :ٟمحق ،أو ُمدة ،َيْٗمِررُ 
هِ وِم٤م يٜمٌٖمل أن يذيمر هٝمٜم٤م أن اضمتامع اًم٤ًميمٜملم َيق وذا ذم صمالصم٦ِم  ،ز إذا يم٤من قمغم طمدِّ

 :ُمقاوَع شم٤مًمٞم٦م

ْشؽِ ﴿ :ٟمحق ،قمٜمد اًمقىمػ  * َٙ
ۡۡش   ١َوا١ْ َْ سم٤منِ  ،ىَمِدْيرٌ  ﴾٢َوََلَاٍل   ،َيْٕمَٚمُٛمْقنَ  ،ُٟمَٙمذِّ

٧ٌِْم  ،اذه٥م إمم اًمٌَْٞم٧ِم  ًَّ  . وذًمؽ ذم اًم
؟ آًمثَّٞم٥َِّم آًمداَر سمِْٕمتََٝم٤م أم اًمٗمرَس  :ٟمحق ،دظمٚمتٝم٤م مهزُة آؾمتٗمٝم٤ممش ال» يمٚمٛم٦م ُُمٕمّروم٦م ب   *

ضَمتَٝم٤مأم اًمٌٙمَر؟ وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز َهۡيَج َرۡت٠ُ ﴿ :شَمَزوَّ َْ ذَِن ١َُس٣ۡ  ﴿ ﴾َءآ١َٰٔۡـ٦َ َوَٛۡػ 
َ
ُ أ  . ﴾َءاَّلٓلذ

 ﴾إ٧ِذا َرآدُّوهُ ﴿ :يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،وسمٕمده طمرف ُمِمدد ،يمٚمٛم٦ٌم ومٞمٝم٤م طمرف ُمد   *

ُؤََلٓءِ لََيٓا﴿ ﴾َو٤َا ٦٤ِ َدآةذث  ﴿ ٓ ﴿ ﴾٬ُّ١نَ إِنذ َهٰٓ ُمُؽٓوِّنِ
ۡ
ِ حَأ رۡيَ ٱَّللذ َٖ َذ

َ
 . مه٤م ًمٞمذه٤ٌمنِّ إمم اعمًجد ﴾أ

ومٞمج٥م يمن اًم٤ًميمـ إول إن مل يٙمـ  ،وذا ٓ َيقز ،وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٝمق قمغم همػم طمده

رَس  :ٟمحق ،طمرَف قمّٚم٦م ىُمؿ ي٤م  :ٟمحق ،وَي٥م طمذومف إن يم٤من طمرَف قمٚم٦م ،وم٤مَزِت اعمُْجتَِٝمَدةُ  ،مل أيمت٥ُِم اًمدَّ

ـَ  ،ُم٤مضمد ٚمِِٛملْمَ  وسمِْٕم ًْ َـّ ي٤مٟم٤ًِمَء اعُم ـَ إَِّٓ اهللَ ،طُمٚمِٞمُِّٙم َـّ َُٓيَْٗم ـَ  ،ىُمْقمْ  :وإصؾ ،ُه ـَ  ،سمِٞمْْٕم  . َُي٤َموْم
ٌٌَف ىمد يٙمقن ذم اعمخرج وم٘مط وىمد يٙمقن ذم اًمّمٗم٦م  ،واًمت٘م٤مرُب اًمذي ي٘مع اإلدهم٤مم سمً

وحمٚمُّٝم٤م يمت٥م  ،٤مومال سُمدَّ إذا ُمـ ُمٕمروم٦م خَم٤مرج احلروف وصٗم٤مهت ،وىمد يٙمقن ذم جمٛمققمٝمام ،ظم٤مّص٦مً 

 . اًمتجقيد
فُ  ،وإن يم٤من احلروم٤من ي٤مئلمـ  2 طَمٞمَِل  :وَيقز ،قَملَّ  ،طملَّ  :ٟمحق ،ومٞمجقز اإلدهم٤مُم وومٙمُّ

ِٞمَل » :ٟمحق ،إٓ أن شمٙمقن طمريم٦م اًمٞم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مرو٦ًم ًمإلقمراب ،قَمِٞمَل   . ومَٞمٛمتٜمع اإلدهم٤ممش ًمـ حُيْ
 ،اوِْمِررْ  :ٟمحق ،ومؽ اإلدهم٤مم َيقز :وإذا يم٤من اعمدهمؿ جمزوًُم٤م سم٤مُٕمر أو سمج٤مزٍم آظمرـ  3

َٰ ٬ُ٢ُٛب٣٫ِِۡ ﴿ ﴾َو٦ْ٤َ يَْؽحَِػدْ ﴿ ﴾٢ََۡ٘ي٥ُۡػۡد بَِفَتٍب ﴿ ،وادَه٤مُِمؿْ   ،وَيقز اإلدهم٤مم أيًْم٤م ﴾َوٱۡكُػۡد لََعَ

َـّ ِ ي٤م طم٤مِرث  :ٟمحق وذم اإلدهم٤مم دمقز اًمٗمتح٦م واًمٙمنة ذم احلرف  ،﴾٦٤َ يَۡؽحَػذ ٨٤ُِس٣ۡ ﴿اـمٛمئ

٦مُ  ،اًمث٤مّن يمام رأيتؿ وٓ شَمُنَّ ُ ِ ي٤م  ،ًمَِٞمُٛمدَّ ُ ِ :ٟمحق ،أيْم٤م إن يم٤من ُم٤م ىمٌؾ إول ُمْمٛمقًُم٤م ودمقز اًمْمٛمَّ
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 . ُمع احلَريم٤مت اًمثالث سم٤مًمدال واًمراء :ُٟمٕمامن
شمدهمؿ اًمٜمقن  ،ذم يمٚمٛمتلمش يرُمٚمقن»وإذا وىمٕم٧م اًمٜمقن اًم٤ًميمٜم٦م ىمٌؾ رء ُمـ طمروف ـ  4

َِٰه ﴿ :ومٞمام سمٕمده٤م ٟمحق ٦ ٢ِ٤ّذِث إِةَۡر َْ ُب  َٕ َٝ ٦ْ٤ِ رذ ﴿ ﴾٣َ  ٦ْ٤َۧ يَۡؽ ِ ذَلآُء  ﴿ ﴾ّب ٦ ن واًمتٜمقيـ  ﴾٤ذ

ِٓيػَ ﴿ :ٟمحق ،يمذًمؽ ـَ َ َو ُ ٱنلذاُس ﴿ ﴾َكِِقّ ٬٥َُۡ  َّلذ  . ﴾ي٬َۡمَ َّمذ
 ُمـ احلروف اًمِمٛمًٞم٦م شمدهمؿ اًمالم ومٞمام سمٕمده٤م سمٕمد ـ  5

ٍ
إذا دظمٚم٧م ٓم اًمتٕمريػ قمغم رء

ۡيُخ٬نِ ﴿ :ٟمحق ،إسمدال٤م سمجٜمس ُم٤م سمٕمده٤م ٦مِ سمخالف احلروف اًمَ٘مٛمَ  ﴾َوٱِّلِِي َوٱلؾذ  :ٟمحق ،ِريَّ

٬٥ُرِ ﴿ ۡٓ  . ﴾َوٱۡۡلَۡيِج ٱل٥َۡ
 ،ت :وذًمؽ أرسمٕم٦م قمنم طمروًم٤م وهلش ال»هل اًمتل ٓشُمٜمٓمؼ ُمٕمٝم٤م ُٓم  احلروف اًمِمٛمًٞم٦َّم

 . ن ،ل ،ظ ،ط ،ض ،ص ،ش ،س ،ز ،ر ،ذ ،د ،ث
٦ٌم شُمٜمَْٓمُؼ ُمٕمٝم٤م ٓم اًمتٕمريػ  ،أ ،وهل أيًْم٤م أرسمٕم٦م قمنم طمروًم٤م ،وُم٤م ؾمقاه٤م طمروٌف ىَمَٛمِريَّ

 . ي ،و ،ه ،م ،ك ،ق ،ف ،غ ،ع ،خ ،ح ،ج ،ب
ل اًمٜمققم٤من ُمـ احلروف سمام وىمع ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ٥َؽَ ﴿ :وىمد ؾُمٛمِّ َٜ ٥َۡؿ َوٱ١ۡ إول  ﴾َوٱللذ

 . ُمقوًٕم٤م 26واًمث٤مّن  ،ُمقوًٕم٤م 32وإول ذم  ،واًمث٤مّن سمٗمؽ اإلدهم٤مم ،سم٤مإلدهم٤مم
 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

ُم٤م هق اإلدهم٤مم ذم اعمتج٤مٟمًلم؟ ويمٞمػ يٙمقن اإلدهم٤مم ذم احلروملم اعمت٘م٤مرسملم خمرضًم٤م   -1

 أو صٗم٦م.

 ُم٤م هل اعمقاوع اًمتل يٛمتٜمع ومٞمٝم٤م اإلدهم٤مم؟ اذطمٝم٤م سم٤مُٕمثٚم٦م. -2

 سملم اإلدهم٤مم اًمّمٖمػم واإلدهم٤مم اًمٙمٌػم؟ ُم٤م اًمٗمرُق  -3

ف يمؾ ىمًٍؿ ُمٜمف ُمع سمٞم٤من طمٙمٛمف وأُمثٚمتِف. -4  يمؿ ىمًام ٓضمتامع اًم٤ًميمٜملم؟ قَمرِّ

ف؟ وُمتك ضم٤مزت احلريم٤مت اًمثالث ذم احلرف اعمدهمؿ اًمث٤مّن؟ -5  ُمتك ضم٤مز اإلدهم٤مُم وومٙمُّ

 وُم٤م هل احلروف اًمِمٛمًٞم٦م؟ وُم٤م هق وضمف شمًٛمٞمتٝم٤م؟ش َيْرَُمُٚمقنَ »ُم٤م طمٙمؿ طمروف  -6
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  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

اؾمتخرج ُمـ اًمٜمّمقص أشمٞم٦م إومٕم٤مل اعمدهمٛم٦م وُمٗمٙمقيم٦م اإلدهم٤مم، وايمت٥م  -1

 -صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مُجؾ ُمـ إٟمِم٤مئؽ: اًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م،

ّذِن ِِف ﴿
َ
ِ ٱَوأ ٣ۡ ﴿، ﴾زِّ ۡلَۡ ٱنلذاِس ة ِ ِّ َٓ ِ َذ٬َ٫ُ َعرۡيَ ٱِج ُضُؽَمَٰ  َو٦٤َ ُح ُ  َّللذ ، ﴾َّلذ
﴿ ٓ ٩ُ وََضا ِ ﴿، ﴾٩٤ُُۖ ٬َٛۡ  ۖسذ يِح٨َا ة َٓ َذ

َ
 ٱِٚ ٢ۡ ۡۡلَ ٱأ

َ
ِل  أۡل ِّنِ ذِي٩ِ َرّبِ َعرۡيَ ﴿، ﴾وذ

ٟذ ، ﴾٤َا ٤َ

٫ِّؽۡ ﴿ ٌَ ٓ ةَحۡ  َو ا ٍذ  ٌۡ ٱَ٘إَِذا ﴿، ﴾نِِٙيِِتَ ل٢ِ
ۡ
ْ  ٧َجخ٣ُۡ ٥َد رِي٬٥ُا

َ
٬َ٢َٰ ٱَ٘أ ـُ  .﴾ةَ  لهذ إَِذا َأْصٌََح اسْم

ِؼ  ٤مَن وَمَتُ٘مقُل: اشمَّ ًَ ُر اًمٚمِّ َٝم٤م شُمَٙمٗمِّ ـُ سمَِؽ، وَم٢مِْن اهللَ آَدَم وَم٢مِنَّ إقَْمَْم٤مَء يُمٚمَّ اَم َٟمْح ومِٞمٜم٤َم وَم٢مِٟمَّ

ِريِؼ . ٤مَوإِْن اقْمَقضَمْج٧َم اقْمَقضَمْجٜمَ  ،اؾْمَتَ٘مْٛم٧َم اؾْمَتَ٘مْٛمٜم٤َم َي٤م ِرؾُمْقَل  ىَم٤مًُمقا: َوَُم٤م طَمؼُّ اًمٓمَّ

ٌٍََمِ َويمَ اهلل اَلمِ ؟ ىَم٤مَل: هَمضُّ اًم ًَّ ـِ واًمٜمَّْٝمُل ٤معمَْْٕمُروِف، وإُْمُر سمِ  ػُّ إََذى، َوَردُّ اًم قَم

 .اعمُٜمَْٙمرِ 

 -اؾمتخدم اًمٙمٚمامت أشمٞم٦َم جمزوُم٦ًم ذم مجؾ ُمٗمٞمدة: -2

، حُي٤َمدِّ ُ، َيرْ  ، َيُِمدُّ دُّ ًُ ، َي .حَيَْٛمرُّ ، هَيَْتؿُّ ، َيِٗمرُّ  شَمدُّ

ه٤مت قمنم يمٚمامٍت يٛمتٜمُع ومٞمٝم٤م اإلدهم٤مُم، وقمنم يمٚمامت ُُمدهَمٛم٦ًم، واؾمتخدُمٝم٤م ذم  -3

 مجؾ ُمٗمٞمدة.
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 قْاعد اإلعالل
ك هذه  ،إًمػ واًمقاو واًمٞم٤مء ،هق شمٖمٞمػٌم يْٓمرأ قمغم أطمِد طمروف اًمٕمٚم٦م :اإلقمالل وشُمًٛمَّ

٦ٍم وَُمدي وًملِْمٍ إذا يم٤مٟم٧م ٌُٝم٤م احلروف طمروَف قمٚمَّ  ،ُٟمقر ،يمِت٤مٌب  :ٟمحق ،ؾم٤ميمٜم٦ًم وىمٌٚمٝم٤م طمريم٦ٌم شُمٜم٤مؾِم

ك طمروَف قمٚم٦ٍم وًملٍم إذا يم٤مٟم٧م ؾم٤ميمٜم٦م وىمٌٚمٝم٤م طمريم٦م ٓ شمٜم٤مؾمٌٝم٤م . ومِْٞمؾ  ،سَمْٞم٧ٌم  :ٟمحق ،وشُمًٛمَّ

ك ،ظَمْقٌف  ك طمروَف قمٚم٦ٍم وم٘مط إذا حترَّ ٛمَّ ًَ ٦مٍ  :طَمٞمََقان :ٟمحق ،وشُم  ،اًمٞم٤مء واًمقاو ومٞمٝم٤م طمروَم٤م قِمٚمَّ

٦ٌم وَُمدٌّ َوًمِ   . لْمٌ وإًمُػ قمٚمَّ
وأطمٞم٤مًٟم٤م سم٤مًم٘مٚم٥م  ،وأظمَرى سم٤مًمتًٙملم وٟم٘مؾ احلريم٦م ،واإلقمالل شم٤مرة يٙمقن سم٤محلذف

 ـ  :وؾمٜمٕمروٝم٤م طمقل اًم٘مقاقمد اًمٕمنم أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،واإلسمدال
حُتذف وم٤مُء اعمث٤مل اًمقاوي ذم اعمُْم٤مرع اعمٕمٚمقم وإُمر ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن واًمراسمع   -1

دواًم٤ًمدس ُمـ أسمقاب  اًمثالصمل اعمج  ،َوصمَِؼ َيثُِؼ صمِْؼ  ،َوَه٥َم هَي٥َُم َه٥ْم  ،َوقَمَد َيِٕمُد قِمدْ  :ٟمحق ،رَّ

َوسَم٠مُت إًمٞمف  :ي٘م٤مل ،وم٢من اًمقاو ومٞمٝمام سم٤مىمٞم٦م ُمع يمقهنام ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع ،َيْقضَم٠مُ  ،يقؾَمعُ  ،إٓ َيْقسَم٠مُ 

َٓمفُ  :وَوؾَمَع اهللُ قَمغَم راؿِمٍد ِرْزىَمفُ  ،َوسْم٠ًم سمٛمٕمٜمك أذُت  ًَ  . َضسمفُ  :٠َم وُماَلًٟم٤م سمَِٞمِدهِ َوَوضَم  ،يَمثََّرُه َوسَم
عُ  ،وٓ حتذف اًمقاو ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م إٓ ذم َيَذرُ  ًَ ءَ  :ي٘م٤مل ،َيَٓم٠مُ  ،َي يُمفُ  :َيَذُر اًمٌَمْ  ،َيؽْمُ

ۡرَض  ﴿
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن ي٩ُُّ ٱلفذ ـِ ۡؽ ُٞ  َّ ـِ َٚمفُ  :وَوـمَِ  اًمٌمءَ  ،أطم٤مط هب٤م ﴾َو وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من  . َهٞم٠ََّمُه َوؾَمٝمَّ

 . وٓشَمُ٘مؿْ  ،مل ُْيَش  :ٟمحق ،زم واًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملمطمذومٝم٤م ذم أطمقال اجل
ةِ   -2 ٦ِم واًمَٙمْنَ وهل  ،شمًٙمـ اًمقاو واًمٞم٤مء رومٕم٤م ذم اًمّمٞمغ إرسمع ُمـ اًمٜم٤مىمص سمٕمد اًمَْمٛمَّ

ِ٘مْل  ،َأوْمُحقْ  ،شَمْٙمِٗمْل  ،َيْدقُمقْ  :أُمث٤مل ًْ  ،شَمْدَُمك ،َيْٖمَِمك :ٟمحق ،وشمٜم٘مٚم٥م أًمًٗم٤م سمٕمد اًمٗمتح٦م ،َٟم

ك ،َأْرَى  ًَ  . َٟمٜمْ
وم٢من يم٤من  ،وُأؾْمٜمَِد إمم همػم واو اجلٛمع وشم٤مء اًمٖم٤مئ٦ٌم ،آظمُر اعم٤ميض اًمٜم٤مىمص أًمًٗم٤موإذا يم٤من 

ْت إًمُػ إمم أصٚمٝم٤م ُمـ اًمقاو أو اًمٞم٤مء  ،قَمَٚمقمُت٤َم ،قَمَٚمْقَت  ،قَمَٚمْقنَ  ،قَمَٚمَقا :ٟمحق ،صُمالصمٞم٤ًّم ُردَّ

َـّ  ،ىَمَْمْٞم٧ِم  ،قَمَٚمْقشُمؿْ   :ٟمحق ،إًمُػ ي٤مءً وإن زاد قمغم صمالصم٦م ىُمٚم٧ٌم  ،ىَمَْمْٞمٜم٤َم ،ىَمَْمْٞم٧ُم  ،ىَمَْمٞمُْت

 . اظِْمَتَٗمٞم٧ُْم  ،شَمَرسمَّلْمَ  ،اؾِْمَتْدقَمْٞم٧ُم 
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 ،وإذا اشمّمٚم٧م شم٤مء اًمٖمٞم٦ٌم سم٤معم٤ميض اًمٜم٤مىمص إًمٗملِّ طُمِذوَم٧ِم إًمُػ ُمٜمًٕم٤م ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم

 . يَمَٗمَت٤م ،َرسَم٧ْم  ،َدقَم٧ْم  :ٟمحق
٦ٌم ذم أو إمم ي٤مء اعمخ٤مـم ،إمم واو اجلامقم٦مـ  ُم٤موًٞم٤م أو ُُمْم٤مرقًم٤م ـ  وإذا أؾمٜمد اًمٜم٤مىمُص 

 :ٟمحق ،وسم٘مٞم٧م اًمٗمتح٦م ىمٌؾ اًمقاو أو اًمٞم٤مء إذا يم٤من اعمحذوف أًمًٗم٤م ،طمذف طمرف اًمٕمٚم٦م :اعمْم٤مرع

َٕمْقنَ  ،قَمَٚمْقا ًْ َِملْمَ  ،ُيْدقَمْقنَ  ،َي إذا مل  ،ويُمِن ُم٤مىمٌؾ ي٤مء اعمخ٤مـم٦ٌم ،وُوؿَّ ُم٤م ىمٌؾ واو اجلامقم٦م ،ََتْ

 . لْمَ مَتِِْم  ،َيْٕمُٚمْقنَ  ،ُدقُمْقا ،ظَمُِمْقا :ٟمحق ،يٙمـ اعمحذوف أًمًٗم٤م
٧ٌَْم أًمُٗمُف ي٤مءً  ،اًمٜم٤مىمص إًمٗمل ُمـ اعمْم٤مرع إذا أؾمٜمد إمم أًمػ آصمٜملم أو ٟمقن اًمٜمًقة

 ،ىُمٚمِ

٤م َُيَِْمَٞم٤منِ  :ٟمحق َِملْمَ  ،مُهَ َـّ َُيْ  . وُه
يم٧م اًمقاُو أو اًمٞم٤مُء طمريم٦ًم أصٚمٞم٦مً ـ  3  ،اٟم٘مٚم٧ٌم أًمًٗم٤م ،واٟمٗمتح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ذم ٟمٗمس اًمٙمٚمٛم٦م ،إذا حترَّ

 . َٟمَٞم٥ُم  ،سَمَقٌب  ،َرَُمَل  ،َدقَمقَ  ،سَمٞمَعَ  ،ىَمَقَل  :أصٚمٝم٤م ،ٟم٤مٌب  ،سم٤مٌب  ،كَرُم   ،دقم٤م ،سم٤مع ،ىم٤مل :ٟمحق
 :وإصؾ ،وشَمَقٍم وضَمٞمَؾٍ  ،واظْمٌَم اهللَ ،اظْمَِمُقا اهللَ :يمام ذم ،ومال ُيٕمتدُّ سم٤محلريم٦م اًمٕم٤مرو٦م

 َووََسػَ ﴿ويمذًمؽ ٓ شمٜم٘مٚم٥م اًمقاو واًمٞم٤مء أًمًٗم٤م ذم  ،َوضَمٞم٠َْمَل  ،وشَمْقَأمَ  ،واظْمَِمِٞمْل  ،اظِْمَِمٞمُْقا
ٗ
َك َىٓاَّل

 . وم٢من اًمقاو اًمٕم٤مـمٗم٦م ًمٞم٧ًم ٟمٗمَس اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمقاُو أو اًمٞم٤مءُ  ﴾يَُِٓػُ٪٣ۡ َوُي٨ّ٥َِي٣ۡ٫ِ  ﴿و  ﴾َذ٫ََػىَٰ 
 :وشُمراقَمك ذم هذه اًم٘م٤مقمدة أرسمٕم٦ُم ذوط

دٍ ـ أ  وم٢من  ،ًمئال يٚمت٘مل اًم٤ًميمٜم٤من ،أن ٓ ي٘مع يمؾٌّ ُمـ اًمقاو واًمٞم٤مء ىمٌؾ طمرٍف ؾم٤ميمـ أو ُُمَِمدَّ

يم٤مًمقاو واًمٞم٤مء اًمتل شم٘مع ىمٌؾ واو اجلٛمع وي٤مء  ،إٓ أن يٜم٘مٚم٥م أًمًٗم٤م ًمٚمً٘مقط ،يمٜم٦مإًمَػ أيْم٤م ؾم٤م

ُ٘مطُ  ،وم٢مهن٤م شمٜم٘مٚم٥م أًمًٗم٤م ،اعمخ٤مـم٦ٌم ًْ  . ََتَِْمُٞمْقنَ  ،َدقَمُقْوا :وإصؾ ،ََتَِْمْقنَ  ،َدقَمْقا :ٟمحق ،صمؿ شَم
 ،ْقرٌ طُم  ،طَمْقراء ،أن ٓشمٙمقٟم٤م قملَم يمٚمٛم٦ٍم دَمِلُء اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم وزن أطْمَقرَ ـ ب 

َقدُ  ،ؾمِقدَ  :ومال شمٜم٘مٚم٤ٌمن أًمًٗم٤م ذم أُمث٤مل ًْ  ،َوقَمِقرَ  ،وهؿ ؾُمْقدٌ  ،وِهَل ؾَمْقَداءُ  ،ؾَمَقاًدا ومٝمق َأؾْمَقدُ  ،َي

وهل  ،هَمَٞمًدا ومٝمق َأهْمٞمَدُ  ،َيْٖمَٞمدُ  ،وهَمِٞمدَ  ،وهـ قُمْقرٌ  ،َوهل قَمقَراءُ  ،ومٝمق أقْمَقرُ  ،قَمَقًرا ،َيْٕمَقرُ 

 . وهؿ هِمٞمْدٌ  ،هَمْٞمَداءُ 
 شمٙمقن قمغم وزن وَمَٕمؾٍ أن ٓ شمَ٘مٕمَ ـ ج 

ٍ
 ،َوٓ قَملْمَ ًَمٗمٞمٍػ  ،وَمَٕمالن ،وَمَٕمغَم  ،وَمَٕمَٚم٦مٍ  ،٤م قَملْمَ أؾمامء

 . ىَمِقَي  ،قَمِٞمَل  ،طَمٞمَِل  ،َرِوَي  ،ويمذًمؽ ذم هَمَقى ،َهَٞماَمن ،ضَمَقَٓن ،طَمَٞمَدى ،طَمَقيَم٦مٌ  ،ظَمَقٌل  :ٟمحق
اضْمتََقَر  :قومخرج ٟمح ،أن ٓ شم٘مَع شمٚمؽ اًمقاُو )وم٘مط( قمٞمٜم٤م ًمالومتٕم٤مل سمٛمٕمٜمك اًمتٗم٤مقمؾـ  د 
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سمٛمٕمٜمك  ،سمخالف اؾمت٤مومقا ،شَمَِم٤مَوُرْوا ،شَمَزاَوضُمْقا ،اًمَ٘مْقُم واْزَدَوضُمْقاواؿْمَتَقُرْوا سمٛمٕمٜمك دَم٤مَوُروا

وإن  ،ومقضم٥م اإلقمالل طم٥ًم أصؾ اًم٘م٤مقمدة ،ٕن قملم اًمٙمٚمٛم٦م هٜم٤م ي٤مء ،شمْم٤مرسمقا سم٤مًمًٞمقف

 . يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمتٗم٤مقمؾ
شُمٜم٘مؾ طمريمتُٝم٤م  ،ىمٌٚمٝم٤م طمرف صحٞمح ؾم٤ميمـ إذا وىمٕم٧م اًمقاو أو اًمٞم٤مء ُمْمٛمقُم٦ًم أو ُمٙمًقرةً ـ  4

 . ُيْرِيدُ  ،حَيْٞمُِؼ  ،شَمّْمُقمُ  ،َيئُْقُب  :وإصؾ ،ُيِرْيدُ  ،حَيِٞمُْؼ  ،شَمُّمْقمُ  ،َيئُْقُب  :ٟمحق ،إمم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م
مل  :ٟمحق ،طُمذف أطمُد اًم٤ًميمٜملم دومًٕم٤م ًٓمت٘م٤مئٝمام ،وم٢من ًمِزَم سمٕمد ٟم٘مؾ احلريم٦م اضمتامُع ؾم٤ميمٜملم

ٞمٌْص  ،َُمُّمْقنٌ  ،َُمُٚمْقمٌ  ،َأىِمْؾ  ،َيُ٘مؿْ 
 ،َُمّْمُقْونٌ  ،َُمْٚمُقْومٌ  ،أىْمِقْل  ،مل َيْ٘مُقمْ  :وإصؾ ،َُمِّمػْمٌ  ،حَمِ

 . َُمّْمُٞمْقرٌ  ،حَمُْٞمْقٌص 
وم٤مٟم٘مالهُب٤م أًمٗم٤م سمٕمد ٟم٘مؾ احلريم٦م ُُمَ٘مٞمٌَّد سم٤مًمنموط  ،وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م اًمقاو أو اًمٞم٤مء ُمٗمتقطم٦مً 

 ،إـِم٤مقَم٦مً  ،َأـَم٤معَ  ،ُي٤ٌمعُ  ،َ٘م٤ممٌ ُمُ  ،ُي٘م٤مم اعُمٓم٤معُ  :ٟمحق ،إرسمٕم٦م اعمذيمقرة شمٌع اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م

ٌَْٞمعُ  ،ُُمْ٘مَقمٌ  ،ُُمْٓمَقعٌ  ،ُيْ٘مَقمُ  :وإصؾ ،اؾِْمَتَٗم٤مَو٦مً  ،اؾِْمَتَٗم٤مَض   ،اؾِْمَتْٗمَٞمَض  ،إـِْمَقاقًم٤م ،َأـْمَقعَ  ،ُي

 . اؾِْمتِْٗمَٞم٤مًو٤م
وأومٕمُؾ  ،واعمٚمح٘م٤مُت  ،وشمًتثٜمك ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة يمٚمامٌت ُمـ اإلومٕم٤مل وآؾمتٗمٕم٤مل

ُػ  ،وأوزاُن اؾمؿ أًم٦م ،وصٞمٖمت٤م اًمتٕمج٥م ،ٝم٦ماًمتٗمْمٞمؾ واًمّمٗم٦م اعمِمٌ واًمٚمٗمٞمُػ  ،واعمْمٕمَّ

ت . وُم٤م ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٚمقن أو اًمٕمٞم٥م ،اعم٘مرون  . وإُمثٚم٦م ُمٕمرووم٦م وىمد ُمرَّ
 :شمٜم٘مٚم٥م إًمػ ي٤مء ذم صمالصم٦م ُمقاوعـ  5

 ،ُدَٟمٞمْٜمػِْمٌ  ،ِدْيٜم٤َمرٌ  :ٟمحق ،وذًمؽ ذم اًمتّمٖمػم أو مجع اًمتٙمًػم ،إذا وىمٕم٧م سمٕمد يمنةـ أ 

 . ؾَماَلـملِْمُ  ،ؾُمَٚمْٞمٓملِْمٌ  ،ؾُمْٚمَٓم٤منٌ  ،َُمَّم٤مسمِْٞمُح  ،َوُُمَّمٞمٌِْْٞمٌح  ،ُِمّْم٤ٌمٌح  ،َدَٟم٤مٟمػِْمُ 
ٌؾ  :ٟمحق ،إذا وىمٕم٧م سمٕمد ي٤مء اًمتّمٖمػمـ ب  ت٤َمٌب يُمَتٞم٥ٌَّم  ،هَمَزاٌل هُمَزيَّ

 . هُماَلٌم هُمَٚمٞمِّؿٌ  ،يمِ
ى :ٟمحق ،إذا وىمٕم٧م ىمٌؾ أًمػ اعمثٜمك أو أًمػ مجع اعم١مٟم٨م اًم٤ًمملـ ج  َي٤منِ  ،ُٟمٍْمَ  ،ُٟمٍْمَ

َي٤مٌت  تِْمَٗمك ،َيْرَوَٞم٤من ،َيْرَى  ،ُٟمٍْمَ ًْ َتِْمَٗمَٞم٤منِ  ،اعمُ ًْ َتِْمَٗمَٞم٤مُت  ،اعمُ ًْ  ،اًمُدقْمَٞمَٞم٤منِ  ،اًمُدقْمَل  ،اعمُْ

 . واًمُدقْمَٞمَٞم٤مٌت 
 ،وذًمؽ ذم اًمتّمٖمػم أو اعم٤ميض اعمجٝمقل ُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م ،وشمٜم٘مٚم٥م إًمػ واًوا سمٕمد وٛم٦م

 . َواَرى ُوْوِرَي  ،ْقِرَب َو٤مَرَب ُو  ،وم٤مِرس وُمَقْيِرُس  ،يم٤مشم٥ٌِم يُمَقْيت٥ٌِم  :ٟمحق



 

 

    الصسفجنًٕ  
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  أسئلٌة شفوية

 

 

 ش.َيثُِؼ »وش ََي٥ُِم »ٜمٓمٌؼ قمغم ُم٤م اعمراد ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن واًمراسمع؟ وُم٤م هل اًم٘م٤مقمدة اًمتل شم -1

 ُمتك شمٜم٘مٚم٥م اًمقاُو أو اًمٞم٤مء أًمًٗم٤م؟ وُم٤م هل ذوـُمٝم٤م إرسمٕم٦ُم؟ اذيمره٤م ُمع أُمثٚمتٝم٤م. -2

٦ِم إذا وىمٕم٧م ذم آظمر اعم٤ميض واعمْم٤مرع؟ -3  يمٞمػ شُمٕم٤مُِمُؾ طمروَف اًمٕمٚمَّ

 هؾ شُمٜم٘مؾ طمريم٤مت اًمقاو واًمٞم٤مء إمم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م؟ ومٗمل أيِّ ُمقوٍع ذًمؽ؟ -4

 شمٜم٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م إًمُػ ي٤مًء؟ُم٤م هل اعمقاوع اًمثالصم٦م اًمتل  -5

 ُم٤م هق اإلقمالل؟ ويمؿ صقرًة ًمف؟ وُم٤م هل؟ -6

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

 -ُمـ اإلقمالل ذم اًمٙمٚمـامت اًمت٤مًمٞمـ٦م، واؾمـتخدُمٝم٤م ذم مجـؾ ُمٗمٞمـدة: سَملمِّ ُم٤م طَمَدث  -1

 قُمْقىِم٥َم، ُدَوْيِرٌس، ُِمْرىم٤مٌة، ُوْوِرَي، اقِْمَتَدى، قَمِٛمَل، إـَم٤مقم٦ٌم، سمِْٞمٌض.

ل إومٕم٤مل اعم٤موٞم٦م ذم اًمٜمّمقص اًمت٤مًمٞم٦م إمم اعمْم٤مرع وسمـلمِّ ُمـ٤م وىمـع ومٞمٝمـ٤م ُمــ  -2 طمقِّ

  -اإلقمالل، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

ا َوَرُدوَ٪ا   ءِ َءال٫َِثٗ ُؤََلٓ َهٰٓ  ََكنَ  ل٬َۡ ﴿ ٢َيۡ ﴿، ﴾٤ذ ـُ ل٥َ٫َُدا  ََ٘فَِقَٰ ﴿، ﴾َد  ٦ُۖ َداوُ َمَٰ َوَورَِث 
 ٰٓ ٠ِّ ٱإَِِل  ُث٣ذ ح٬ََّلذ ِ ِّ ِلَي٣٫ُ ٦َِ٤ّ ﴿، ﴾١ َٖ ِلَي٣٫َُۡلَ ٱَذ َٕ د٬ۡ ِل ِ٘ؽۡ وََضداَق أَِب﴿، ﴾٣ِّ ٤َا  َن َْ

 ٓ٬ َؼاِب ١ۡ ٱُء ـُ َٓ﴾. 

 اعمذيمقرة، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة. ه٤مت ُمث٤مًملم ًمٙمؾي ُمـ اًم٘مقاقمد اخلٛمس -3

F F F 
 



 

 

    الصسفجنًٕ  
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 ـ تيكلب الْاّ ٓاّء يف مخضة مْاضع 6
 :وقُمِٗمَل اًمَٖم٤مِزْي  . َريِضَ اًمداقمْل :ٟمحق ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ـمروًم٤م ،إذا وىمٕم٧م اًمقاو سمٕمد يمنة ـ أ 

مجع  :صمَِٞم٤مٌب  ،ىِمٞمَؿٌ  ،ؾِمٞم٤َمطٌ  ،ِرَي٤مٌض  :ٟمحق ،أو وؾمٓم٤م ،ُمـ اًمروقان واًمدقمقة واًمٕمٗمق واًمٖمزو

إٓ ذم اعمٗم٤مقمٚم٦م  ،ُمّمدر ىم٤مم وص٤مم :َرْوٍض وؾَمْقٍط وىِمٞمَْٛم٦ٍم )وإصؾ ىمِْقَُم٦ٌم( وصمقٍب: وىمٞم٤مًُم٤م وِصٞم٤مًُم٤م

 :ٟمحق ،وؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمقاو ُمتحريم٦م يمام ُمر أو ؾم٤ميمٜم٦م ،ََٓوذَ  ،ُمّمدر ىَم٤مَومَ  :ًمَِقاًذا ،ىمَِقاًُم٤م :ٟمحق

ومل شمٙمـ سَمْٕمَدَه٤م  ،ا حتّريم٧م اًمقاُو َوؾَمًٓم٤مإٓ إذ ،ُمـ اًمقزن واًمققمد واًمقىم٧م ،ُِمٞمَْ٘م٤مٌت  ،ُِمٞمَْٕم٤مدٌ  ،ُِمٞمَْزانٌ 

 . قِمَقًو٤م ،طِمَقًٓ  ،قِمَقضًم٤م :ٟمحق ،ومال شمٜم٘مٚم٥م ي٤مءً  ،أًمٌػ 
 (1)،ىِمْٞمؾ ،طِمْٞمؾ :ٟمحق ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م وؾمًٓم٤م ،إذا وىمٕم٧م اًمقاو اعمتحريم٦م سمٕمد وٛم٦مـ ب 

ْ ،إْدزمْ  :ٟمحق ،أو ـمروًم٤م ،ُاىْمُتِقد ،ىُمِقَل  ،طُمِقَل  :ُمـ ،ُاىْمتِْٞمدَ   ،اًمتٕمٚمُّقُ  ،إَْدًُمقُ  :صؾوإ ،اًمتٕمكمِّ

٦ُم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م يمنةً  ،وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاو ي٤مءً   ،قُمُّمْقوٌ  ،ُدًُمْقوٌ  :وإصؾ ،ويمذًمؽ ُدزِمٌّ وقِمَِصٌّ  ،ووٛمَّ

ْت وم٤مُء يمٚمٛم٦م  ،وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاواِن ي٤مَئلْمِ وُأْدهِمَٛمَت٤م  . اشم٤ٌمقًم٤م ًمٕمٞمٜمٝم٤مش قِمَِصٌّ »ويُمِنَ

                                         
(1)

ٌُُّف ًمف هٝمٜم٤م أن ُمدة إضمقف شمً٘مط قمٜمدُم٤م يٚمت٘مل اًم٤ًميمٜم٤من ٕضمٚمٝم٤م، ٟمحق: ُزْرَن، ُزْرُت، ُزْرمُتَـ٤م،    وِم٤م َي٥م اًمتٜم

، ُزْرُت، ُزْرَٟم٤م َـّ ٧ْم وم٤مء اًمٙمٚمٛمـ٦م إذا يم٤مٟمـ٧م ُمــ اًمٌـ٤مب إول أو اخلـ٤مُمس ُمــ . وُوٛمَّ  ُزْرشُمْؿ، ُزْرِت، ُزْرشُم

اًمثالصمل اعمجرد، شمذيم٤مًرا ًمٚمقاو اعمحذووم٦م، ومتًتقي اًمّمٞمغ اًمثامن اعمذيمقرة ُمٕمٚمقًُم٤م وجمٝمـقًٓ، ٟمحـق: ىمـ٤مل، 

ـَ ـ ىُمْٚمٜم٤َم  .  ىم٤مٓ، ىم٤مًمق، ىم٤مًم٧م، ىم٤مًمت٤م، ىُمْٚم

ـَ  ـ إمم    .   ـ ىُمْٚمٜم٤َمىِمْٞمَؾ، ىِمْٞماَل، ىِمْٞمُٚمْقا ىِمْٞمَٚم٧ْم، ىِمْٞمَٚمَت٤م، ىُمْٚم

ـَ  ـ إمم ـ ـُمْٚمٜم٤َم   .   ـَم٤مَل، ـم٤مَٓ، ـَم٤مًمقا، ـم٤مًم٧ْم، ـَم٤مًمَت٤م، ـُمْٚم

٤م إذا يم٤من إضمقف ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن أو اًمث٤مًم٨م ومُتٙمن وم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م ُمٕمٚمقًُم٤م وجمٝمقًٓ، ٟمحـق: سمـ٤مع، سم٤مقمـ٤م،   وأُمَّ

ـَ  ـ إمم ـ سمِْٕمٜم٤َم  .  سم٤مقمقا، سم٤مقم٧ْم، سم٤مقمَت٤م، سمِْٕم

ـَ  ـ إمم ـ سمِْٕمٜم٤َمسمِٞمَع، سمِْٞمَٕم٤م، سمِٞمٕمقا، سمِ    .  ْٞمَٕم٧ْم، سمِْٞمَٕمَت٤م، سمِْٕم

ـَ ـ إمم ـ ظِمْٗمٜم٤َم   .  ظَم٤مَف، ظَم٤موَم٤م، ظَم٤مومقا، ظَم٤موم٧ْم، ظَم٤مومت٤م، ظِمْٗم

سمِْمـؿ اًمٙمـ٤مف ش يُمـْدتٌّ أومٕمـؾ يمـذا»وُم٤م ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض اًمٕمرب:  ﴾ِٞػتذ حَؽَۡز٦ُ إََِل٣ِ٫ۡۡ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  

 . اًم٤ٌمب اًمراسمع واًم٤ًمدس ومال ي٠ميت إضمقف ُمٜمٝمام . وأُم٤م ومٝمق ؿم٤مذ، ٕن اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م
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 ، شمٙمقٟم٤م ُمٌدًمتلم ُمـ طمرف آظمرومل ،إذا اضمتٛمٕم٧م هل واًمٞم٤مء ذم يمٚمٛم٦م همػم ُمٚمح٘م٦مـ ج 

ـٌ أصكمٌّ  ؾمقاء  ،وشمدهمؿ اًمٞم٤مء اعمٌدًم٦ُم ذم اًمٞم٤مء اًم٤ًمعم٦م ،ومتٜم٘مٚم٥م اًمقاو ي٤مء ،واًم٤ًمسمؼ ُمٜمٝمام ؾم٤ميم

ًَمْقٌي  ،وإصؾ ـَمْقٌي ُمّمدر ـَمَقْي٧ُم  ،ُُميِضٌّ  ،َُمْ٘ميِضٌّ  ،َُمْرُِملٌّ  ،زَمٌّ  ،ـملٌّ  :ٟمحق ،شم٘مدُم٧م اًمقاو

وُُمُْمْقٌي ُمّمدر  ،وَُمْ٘مُْمْقٌي ُمـ اًم٘مْم٤مء ،ـ اًمرُملَُمْرُُمْقٌي اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُم ،ُمّمدُر ًَمَقْي٧ُم 

رت اًمقاُو وشم٘مدُم٧م اًمٞم٤مءُ  . َُم٣َم َيْٛميِضْ  ٌ  ،ضَمٞمِّدٌ  ،ؾَمٞمِّدٌ  ،َُمٞم٧ٌِّم  :ٟمحق ،أو شم٠مظمَّ  ،ُمـ َُمْٞمِقٌت  ،َهلمِّ

٬َ٢َٰةَ ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،َهْٞمِقنٌ  ،ضَمْٞمِقدٌ  ،ؾَمْٞمِقدٌ  ٣ِِٛ ٱلهذ
َ
َُٰتَِنذ أ  . سُمٜمَْٞمقَ  :وإصؾ ﴾َي

 ،وأن شمٙمقٟم٤م ومٞمام هق يم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة ،يمام ُذيمرَ  ،ومرق سملم أن شمٙمقٟم٤م ذم يمٚمٛم٦م واطمدةوٓ 

ٜمِلَّ  :ٟمحق
ًِ
ٜمُْقَي  :وإصؾ ،ه١مٓء ُُمَٕمٚمِِّٛملَّ وأٟمتؿ حُمْ ًِ  :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،ُُمَٕمٚمُِّٛمْقَي وحُمْ

٧ُخ٣ ة٥ُُِۡصِِخذ ﴿
َ
ٓ أ ٜمَّْقُر  ،وم٢مٟمف ُمـ اًمثالصمل اعمٚمحؼ سم٤مًمرسم٤مقمل ،سمخالف َوْٞمَقنٌ  ﴾َو٤َا ًِ ُمٕمٜم٤مه اًم

ْب  ،وم٢من اًمٞم٤مء ُمٌدًم٦م ُمـ الٛمزة ،وسمخالف إْيقِ  ،اًمذيمر ويمذًمؽ  . وإصؾ اِْاِوْي قمغم وزن اِْضِ

 . ٕن اجلٛمع دواويـ ،وم٢منَّ اًمٞم٤مَء ُمٌدًم٦ٌم ُمـ اًمقاو . ِدْيَقان
ٌؿ وطمٞم٦َّمٌ  :وطم٘مٝمام ،واًمرضم٤مُء سمـ طَمْٞمَقةَ  ،يقٌم َأْيَقمُ  :وؿمذَّ ىمقلُؿ  . َأيَّ

٦ٍم أو واٍو ؾم٤ميمٜم٦م ،٧م اًمقاُو راسمٕم٦َم اًمٙمٚمٛم٦م ومام سمٕمده٤مإذا وىمٕم ـد   ،قمغم أن ٓ شم٘مع سمٕمد َوٛمَّ

 ،َأقْمَٓمْقُت  ،اؾِْمَتْٕمَٚمْقُت  ،َأْٟمَجْقَٟم٤م :وإصُؾ  ،َُمَداقِملُّ  ،َأقْمَٓمْٞم٧ُم  ،اؾِْمَتْٕمَٚمْٞم٧ُم  ،َأْٟمَجْٞمٜم٤َم :ٟمحق

 ،ٝمٜم٤م احلرف اًمث٤مًم٨مٕن اًمقاو ه ،وَزيَمْقُت  ،سمخالف قَمَٓمْقُت  ،َُمَداقِمْٞمُق :مجع ُمدقم٤مة أًم٦م اًمدقمقة

نَ  ،طمٞم٨م اًمقاُو اًمث٤مٟمٞم٦ُم سمٕمَد وٛم٦مٍ  ،وسمخالف هَم٤مُوْونَ   . ًمقىمققمف سمٕمد واو ؾم٤ميمٜم٦م ،وسمخالف شَمَٚمقَّ
ذم شمٗمْمٞمؾ  :ُدقْمَٞم٤م ،قُمْٚمَٞم٤م ،ُدْٟمَٞم٤م :ٟمحق،إذا وىمٕم٧م اًمقاو ًُٓم٤م ًمِّمٗم٦ٍم قمغم وزن وُمْٕمغَم  ـهـ 

ُٟمقِّ واًمُٕمُٚمقِّ واًمدقمقة  . اعم١مٟم٨م ُمـ اًمدُّ
ؾٍ هذا وَيقز قمغم   * ٦ٍم ىمٚم٥ُم اًمقاو ي٤مًء إذا وىمٕم٧م اًمقاُو قمٞمٜم٤ًم ًمٚمجٛمع قمغم وزن وُمٕمَّ  ، ىِمٚمَّ

عٌ  :وإصؾ اًمٙمثػم آؾمتٕمامل ،ُٟمٞمَّؿٌ  ،ضُمٞمَّعٌ  :ٟمحق مٌ  ،ضُمقَّ مٌ  ،ُصقَّ  . ُٟمقَّ
ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؾم٤ميمٜم٦ًم ذم ُمقوع  ،( شمٜم٘مٚم٥م اًمٞم٤مء واًوا إذا وىمٕم٧م اًمٞم٤مء سمٕمد وٛم٦مٍ 7)

ـُ ُيقْ  ،اعمُْقىِمظُ  ،ُيْقِهُ  :ٟمحق،اًمٗم٤مء ـِ  :ىِم  :ٟمحق ،أو يم٤مٟم٧م قَمٞمْٜم٤ًم ًمُِٗمْٕمغَم  ،ُمـ اًمُٞمْنِ واًمَٞمْ٘مِظ واًمَٞمَ٘م

ٌَْٞمِع واًمَٙمَٞم٤مؾم٦م ،يُمْقؾَمك ،سُمْققَمك ،ـُمْقسَمك ْٞم٥ِم واًم
أو شم٘مع َٓم ومٕمٍؾ  ،شمٗمْمٞمؾ اعم١مٟمث٤مت ُمـ اًمٓمِ



 

 

    الصسفجنًٕ  
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 :اَم َوَأْصُٚمٝمُ  ،َوَأوْمَّمَٚمفُ  ،ُم٤م َأقْمَ٘مَٚمفُ  :أي ،هَنَُق اًمرضُمُؾ وىَمُْمَق سمٛمٕمٜمك اًمتٕمج٥م :ٟمحق ،ُمتحريم٦م

 ،ومٙمٚمُّٝم٤م ٟم٤مىمٌص ي٤مئلٌّ  . َرُُمَل  :وإصؾ ،ُم٤م أْرَُم٤مهُ  :أي ،ويمذًمؽ َرُُمَق ظم٤مًمدٌ  ،ىَميُضَ  ،هَنَُل 

 . وَمْتٞم٤َم ،َوىْمَٞم٤م :وإصؾ ،ويمذًمؽ شَمْ٘مَقى ووَمْتَقى
 ،وُم٤م ُيقازٟمفش َُمٗم٤مقِمَؾ »( طمرُف اعمدِّ اًمزائُد اًمقاىمع صم٤مًمًث٤م ذم اعمٗمرد إذا وىمع سمٕمد أًمػ 8)

َُمرارةوُمرائر:  ،ِرؾم٤مًم٦م وَرؾم٤مئؾ ،ىِماَلَدة وىمالئد :ٟمحق ،٤من طمرُف اعمدِّ أًمًٗم٤مؾمقاء يم ،يٜم٘مٚم٥م مهزةً 

ءُ  ،أِرْيَٙم٦ٌم وأرائؽ :ٟمحق ،أو ي٤مءً  ،قَمُجْقٌز وقمج٤مئز :ٟمحق ،أو واوا
ِ
َصِحْٞمَٗم٦ٌم  ،ظَمٓمِْٞمَئ٦ٌم وظمٓم٤مء

 . َُمِدْيٌح وَُمَداِئُح  ،وصح٤مئُػ 
َقَرةٍ  ًْ ًة سمؾ  ،َوضَمَداِوُل مجع ضَمْدَولٍ  ،سمخالف ىَم٤ًمِوُر مجع ىَم ٕن اًمقاَو ذم اعمٗمرد ًمٞم٧ًم ُمدَّ

يم٦مٌ  ًمٙمقن اعمدة  ،وُمٙم٤مِيد مجع َُمٙمِْٞمَدة ،وُمٕم٤ميش مجع َُمِٕمْٞمَِم٦مٍ  ،وسمخالف ُمٗم٤موز مجع َُمٗم٤مزة ،ُمتحرِّ

 :وىمد مُهَِز أيًْم٤م قمغم همػم اًم٘مٞم٤مس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُمـ اًمَٗمْقِز واًمَٕمْٞمِش واًْمَٙمْٞمدِ  ،ومٞمٝم٤م أصٚمٞم٦م

ُس٣ۡ ذِي٫َا ٤ََعَٰحِ ﴿
٨َ٢ۡا ١َ َٓ  ،ويمذًمؽ اعمّم٤مئ٥م واعمٜم٤مئر سم٘مٚم٥م اًمٞم٤مء وإًمػ مهزةً  ﴾َق وََس

٦ٌٍَم وَُمٜم٤َمَرةٍ  ،ُمّم٤مِوب :وىمٞم٤مؾمٝم٤م  . ٕن اعمدة أصٚمٞم٦م ،وَُمٜم٤مير مجع ُُمّمْٞم
سملم طَمْروَملْمِ ًمِْٞمٜملَْمِ ُمـ اعمٗمرد يٜم٘مٚم٥م احلرف اًمث٤مّن ش وَمَٕم٤مقِمؾ»ويمذًمؽ إذا شمقؾمٓم٧م ُمدة 

ل ،ضَمٞمِّدٍ  وضَمٞم٤مِئُد مجع ،ؾَمَٞم٤مِئُد مجع ؾَمٞمِّدٍ  :ٟمحق ،مهزةً   . أوائؾ مجع أوَّ
يمتلم شمٜم٘مٚم٥م مهزًة ذم ُمٌدأ اًمٙمٚمٛم٦م وضمقسًم٤م9) ـِ اعمتحرِّ أواٍق مجع  :ٟمحق ،( أومَم اًمقاَوْي

 ،أواصمؼ ،َوَواصَؾ مجع َواِصؾ :وإصؾ ،َوَواٍق. أواصؾ :وإصؾ ،ُم١مٟم٨م اًمقاىمل ،اًمقاىمٞم٦م

 . وواصمؼ مجع واصمؼ :وإصؾ
ت٧َْم  ،ُأقِمدَ  :ذم ُوقِمدَ  ومت٘مقل ،ويمذًمؽ يمؾ واو شم٘مع أّوٓ ُمْمٛمقُم٦مً  ت٧َْم  :وذم ُوىمِّ وذم  ،ُأىمِّ

ِعي٩ِ  ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،إؾَِم٤مَدةٌ  :ومت٘مقل ذم ِوؾَم٤مَدةٍ  ،ُأضُمْقٌه: أو ُمٙمًقرةً  :ُوضمقهٍ 
َ
 ﴾٦٤ِ وَِعٓءِ أ

 َأظِمٞمْفِ  :وَمُ٘مِرَئ 
ِ
ًٓ ُمٗمتقطم٦مً  :وذم ِوـَم٤مء وِوؿم٤مح ،إقَِم٤مء ُز واٍو شم٘مع أوَّ إٓ ذم  إـم٤مء و إؿم٤مٌح: ومل ُيًٛمع مَهْ

 . َأؾْماَمُء )اؾمؿ ُمرأة( ،أٟم٤مةٌ  ،َأطَمؿٌ  :يمٚمامت صمٚم٨م 
ٍل وهمػم زائدةٍ  ٦ٍم ٓزُم٦م ،وإن وىمٕم٧م همػَم أوَّ  ،َيقز إسمدال٤م مهزةً  ،ويم٤مٟم٧م ُمْمٛمقُم٦ًم سمْمٛمَّ

ٌَُّع احلالوات وآيمُِٚمٝم٤م :ًَم١ُمْوٌس  :يمام ىم٤مًمقا ذم ًَمُقْوسٍ   ،َأصْم١ُمٌب  :وذم مجع صمقٍب وداٍر وٟم٤مرٍ  ،َُمتََت
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 . ١ُمرٌ َأٟمْ  ،َأْدُؤرٌ 
 ،ؾَماَمء ،إقِْمالء ،ُدقم٤مء :ٟمحق ،( شمٜم٘مٚم٥م اًمقاُو واًمٞم٤مُء مهزًة إذا شمٓمرومت٤م سمٕمد أًمٍػ زائدةٍ 10)

 . فم٤ٌِمٌي  ،إطمٞم٤مٌي  ،سمٜم٤مي :أصٚمٝم٤م ،فم٤ٌِمء ،إطِْمَٞم٤مء ،ؾَماَمٌو: وسمِٜم٤مء ،إقِْماَلوٌ  ،ُدقم٤موٌ  :أصٚمٝم٤م
ٍـ وسمخالف شَمَٕم٤مُوٍن وشم٤ٌم ،ٕن إًمػ ومٞمٝم٤م همػم زائدة ،هم٤مي٦م ،راي٦م ،سمخالف آي٦م ًمٕمدم  ،ُي

 . اًمتٓمرف
وىمد ُأقِمؾَّ  ،ويمذًمؽ إذا وىمٕم٧م إطمدامه٤م ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمِؾ إضمقِف اًمثالصمل سمٕمد أًمػ زائدة

سمخالف  ،ُمـ اًم٘مقل واًمّمقم واًمٌٞمع والٞماَمن :ه٤مئؿ ،سم٤مئع ،ص٤مئؿ ،ىم٤مئٌؾ  :ٟمحق ،ومٕمُٚمُف اعم٤ميض

ـٍ   . شقَملِمَ »و ش قَمِقر» :ٕن اًمقاو واًمٞم٤مء مل ُيَٕمالَّ ذِم ومِْٕمَٚمْٞمِٝماَم  ،قم٤مِوٍر وقم٤مِي
ٌَْدُل الٛمزُة ُمـ اًمقاو أو اًمٞم٤مء ذم اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٜم٦ًم  :ٟمحق ،ومل يٙمـ ًمُف ومٕمٌؾ أصالً  ،ويمذا شُم

 ،وىمد حيذف طمرف اًمٕمٚم٦م ُمـ قملم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ. وذو ؾَمٞمٍْػ  ،سمٛمٕمٜمك ذو ؿَمْقكٍ  ،ؿم٤مئٌؽ وؾم٤مِئٌػ 

٤ٌَمنٌ  :أي ،رضمؾ ه٤مٍع ٓعٍ  :ي٘م٤مل ،وهَيِْٞمعُ  ،ُمـ هَيُْقرُ  ،ه٤معٍ  ،ه٤مرٍ  :ٟمحق  . ضَمُزْوعٌ  ضَم
الِح  :ٟمحق ،وىمد ُي٘مٚم٥م اعمٙم٤منُ  ًِ ؿم٤مك اًمرضمُؾ  :ُمـ ،ىمِقيُّ اًمتًٚمُّح :أي ،هق ؿم٤ميمِْل اًم

شُمفُ  ،ؿَمْقيًم٤م  . سمٛمٕمٜمك فمٝمَر ؿمقيمُتُف وىمقَّ
وٓ  ،وٓطمذف قمّٚم٦مٍ  ،ومال ىمٚم٥م وٓ إسمدال مهزةٍ  ،إٓ إذا اضمتٛمٕم٧م اًمقاو واًمٞم٤مء يمالمه٤م

٨َج ذَاوِٗيا﴿ :اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيزوذم  ،ُمـ الََقَي٤من :َه٤مِوَي٦مٌ  :ٟمحق ،ىمٚم٥م ُمٙم٤من ُٞ  ﴾َو٤َا 

 
 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

 يمؿ ُمقوًٕم٤م شمٜم٘مٚم٥م ومٞمف اًمقاو ي٤مًء؟ وُم٤م هل؟ -1

 ؟شُمٞم٧ٌِّم »و ش ُِملٌّ َُمرْ »هل اًم٘م٤مقمدة اًمتل شمٜمٓمٌؼ قمغم ُم٤م  -2

 ؟شقُمٚمَٞم٤م»و ش دٟمٞم٤م»سم٠ميِّ ىم٤مقمدٍة ضم٤مءت اًمٞم٤مء ذم أواظمر  -3

 ُم٤م هل اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اإلقمالل؟ -4

 ؟شَُمٗم٤مِوز»وش ىم٤ًمِورَ »عم٤مذا ٓ دمري اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مُمٜم٦م  قمغم  -5
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حٝم٤م وٛمـ إ -6  ُمثٚم٦م.سم٠ميِّ ىم٤مقمدٍة شمٜم٘مٚم٥ُِم اًمقاُو مهزة قمغم وضمف اًمقضمقب؟ ووِّ

ُم٤م طمٙمؿ اًمٞم٤مء إذا وىمٕم٧م ذم اًمٓمرف سمٕمد إًمػ اًمزائدة؟ أو وىمٕم٧م ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  -7

حٝمام سم٤مُٕمثٚم٦م.  إضمقف اًمثالصمل ومل ُيٕمؾَّ ذم ومٕمٚمف؟ ووِّ

 ؟شصمٞم٤مب»وش ري٤مض»سم٠ميِّ أصٍؾ اٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاُو ي٤مًء ذم  -8

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ٟم٦مَ اؾمتخدم اًمٙمٚمامت   -1 ذم مجؾ ُمٗمٞمدة ُمـ قمٜمدك، صمؿ  -ومٞمام ي٠ميت ُمـ اًم٘مٓمٕم٤مت – اعمٚمقَّ

ام ذًمـَؽ ، وإٟمَّـسمثٞم٤مسمِـفاإلٟمًـ٤مِن ٓ شُمـقزُن  ىِمـَٞمؿَ إن   -سملمِّ ُم٤م وىمع ومٞمٝم٤م ُمـ اإلقمـالل:

ٌ  اًمٌـٞمضِ أيـ٤مم  صٞم٤ممَ ، إنَّ سم٤مًمٗمتَقى واًم٘مٞم٤مم اًمت٘مَقى سمٛمٞمزان قمٜمـد اهلل  وُمـريضٌّ  َهـلمِّ

 .ُدًمِٞمَُّٝمؿ وقِمِّمٞمَُّٝمؿ ُُمٍِمظِملَّ شمٕم٤ممم، ىمد أًمَ٘مك 

ه٤مت اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ُمٕمرووًم٤م وجمٝمقًٓ ُمـ اًم٘مقل واخلقف وآؾمـتٕمالء واإلٟمجـ٤مء  -2

٦ًم، صمؿ اذ  ح ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلقمالل.واًمقىم٧م واًمققمد، وُصْغ ُمٜمٝم٤م مجاًل شم٤مُمَّ

ن صمالث مُجؾ ظمؼمي٦م شمًتخدم ومٞمٝم٤م مجع ُمذيمر ؾم٤معم٤ًم ُمْم٤موًم٤م إمم يـ٤مء اعمـتٙمٚمؿ، صمـؿ  -3 يمقِّ

ح ُم٤م دظمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ اإلقمالل واإلدهم٤مم.  ووِّ

اؾمتخِرج أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ اعم١مٟم٨م ُمــ اًمـدقمقة واًمُٕمٚمـقِّ واًمٓمِْٞمـ٥ِم واًمٌٞمـع، واؾمـؿ  -4

إلي٘مـ٤من واًم٘مـقل واًمّمـقم واًمِمـقك، اًمٗم٤مقمؾ اعمذيمر ُمـ الَْقر والَْٞمع واإلي٘م٤مِظ وا

 .واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدٍة، صمؿ سملمِّ ُم٤م وىمع ومٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مٚم٥م واًمتٌديؾ

امجع اًمٙمٚمامت أشمٞم٦م مجع ُمٜمتٝمك اجلٛمقع واؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة، صمؿ اذح ُمـ٤م  -5

ُل، ُُمِّمٞم٦ٌٌم، واِصٌؾ، واصمٌِؼ.  ومٞمٝم٤م ُمـ اإلسمدال: ىِمالَدٌة، ظمٓمٞمئ٦ٌم، َصِحٞمٗم٦ٌم، أوَّ

F F F 
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 اخلامتة
 يف التصارٓف امُلِبَدلة

( اعمٚمٗمؼ سملم 3( اعمْم٤مقمػ )2( اعمٝمٛمقز )1) :اًمتّم٤مريػ اعمٌدًم٦م قمغم صمامٟمٞم٦م أٟمقاع

ؼ سملم اعمٝمٛمقز 8( اًمٚمٗمٞمػ )7( اًمٜم٤مىمص )6( إضمقف )5( اعمث٤مل )4اعمْم٤مقمػ واعمٝمٛمقز ) ( اعمُٚمٗمَّ

 . وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ،وم٠مريد هده٤م سم٤مًمؽمشمٞم٥م،واعمٕمتؾ

 تصزٓفات املَنْس -1
 ،وُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع ؾمت٦ُم أومٕم٤مل ،اقمٚمؿ أن هم٤مًم٥م ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء ُمـ ُأُّم٤مت إسمقاب اًمثالصم٦م

 . ؾمت٦م قمنم ومِْٕمالً  :وُمـ اخل٤مُمس
 ،َأظْمًذا ،ُي١ْمظَمذُ  ،َوُأظِمذَ  ،ومٝمق آظِمذٌ  ،َأظْمًذا ،َي٠ْمظُمذُ  ،َأظَمذَ  :شمٍميٗمف ،إظْمذُ  :ومٛمـ إّول

أل  ٍْ: الإُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُم٠ْمظُمقذٌ  ُِمئَْخٌذ   أل ر، الظسف وٍْ: و أل ٌر، ٔاآللٛ وٍْ: :  ألْر، ٔالٍ ّ

َأوْمَٕمُؾ  ،َُمآظِمُذ وَُمآظِمْٞمذُ  :واجلَْٛمُع ُِمٜمٝماَم  ،َُم٠ْمظَمَذاِن َوُِمْٞمَخَذانِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،َوُِمْئَخَذٌة وُِمْئَخ٤مذٌ 

 :واجلَْٛمُع ُمٜمٝمام ،آظَمَذاِن وُأظْمَذَي٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُأظْمَذى :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،آظَمذُ َ :اًمتَّْٗمِْمْٞمِؾ ُمٜمفُ 

 . ُأظْمَذَي٤مٌت وُأظَمذٌ  ،وَأَواظِمذُ  ،آظَمُذْونَ 
صمؿ إن صٞمغ اعمتٙمٚمؿ اًمقاطمد ذم اعمْم٤مرع اعمٕمٚمقم واعمجٝمقل وشمٗمْمٞمَؾ اًمقاطمد وآصمٜملم واجلٛمع 

َُمٌْٜمِلٌّ قمغم اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُم٦ًم ش أواظمذ»و  ،اعمذيمر اًم٤ًممل ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًم٘م٤مقمدة إومَم ُمـ حتقيؾ الٛمزة

وسم٘مٞم٦م  ،وَيقز اًمتًٝمٞمؾ ذم مجع اًمٔمرف وأًم٦م ،ىم٤مقمدة إؾم٘م٤مط الٛمزةوصٞمٖم٦م إُمر ُمٌٜمٞم٦م قمغم  ،ُمٜمف

ٗم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ىم٤مقمدة  ر ىمقاقمَد َتٗمٞمِػ الٛمزة إن ٟمٗمٕم٧ِم اًمذيمرىش رأس»اًمّمٞمغ اعمخٗمَّ  . وشمذيمَّ
وهق  ،إزُف  :وُمـ اًمث٤مًم٨م ،اِْيَنْ  :وإُمر ُمٜمف ،إه :وِم٤م ي٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن

 ،إَدُب  :وُمـ اخل٤مُمس ،اًمٕم٤ٌمدة :أي ،إًُمقِهٞم٦َُّم واإلَل٦َمُ  :حقوُمـ اًمراسمع ٟم ،اًمدُٟمقُّ واًمُ٘مرب
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ْيتاَِمم ،روض اًمٜمٗمس قمغم اعمح٤مؾمـ :اي ِٓ وٓ  ،وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل آؾْمتِْئٜم٤َمس ،وُمـ آومتٕم٤مل ا

ـُ واٟمآدَ  :ي٠ميت ُمـ آٟمٗمٕم٤مل إٓ ًمٗمٔم٤من ُمؽمادوم٤من ومه٤م  . اقِْمَقجَّ واٟمثٜمَك :اِْٟم٠َمـَمَر اًْمُٖمّْم
وُمـ  ،اًمت٠مصمػم :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ ٟمحق ،إٟمُس واعمح٦ٌم :اإليالف :قوُمـ اإلومٕم٤مل ٟمح

ُؾ  :اًمتٗمٕمؾ ٟمحق  :وُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م ٟمحق ،اًمتآُُمر سمٛمٕمٜمك اًمتِم٤مور :وُمـ اًمتٗم٤مقمؾ ٟمحق ،اًمت٠مُمُّ

٤مُذ إضمػم :أي :اعم١ماضَمرة وقمغم اًمٓمالَّب  ،وٓ ي٠ميت ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء ُمـ أسمقاٍب أظمَرى ،اَِتِّ

 . تخٗمٞمَٗم٤مِت ُمـ اًم٘مقاقمدواًم ،اؾمتخراج اًمتّم٤مريػ ُمـ إسمقاب
 ،َي٠ًَمُل  ،ؾم٠َمَل  :شمٍميٗمفُ  ،اًم١ًمال :ٟمحق ،وهم٤مًم٥م ُمٝمٛمقز اًمٕملم ُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع

َئُؾ  ،ؾم٤مِئٌؾ: وؾُمِئَؾ  :ومٝمق ،ؾُم١َمآً  ًْ ١موٌل  ،ؾُم١َمآً  ،ُي ًْ واًمٜمٝمل  ،ؾَمْؾ واؾْم٠مْل  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُم

٠مْل  :قمٜمف ًْ ٠مٌل  :واًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَم ًْ ٠مٌل وُمِ  :وأًَم٦ُم ُمٜمف ،َُم ًْ آٌل ُِم ًْ ٠مًم٦ٌم وُِم ٠مِٓن  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ًْ ًْ َُم

٠مٓنِ  ًْ ٤مِئْٞمُؾ  :واجلَْٛمُع ُمٜمٝمام ،وُِم ًَ  :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأؾْم٠مُل  :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،َُم٤ًمئؾ وَُم

ِن وؾُم١ْمًَمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ؾُم١ْممَم  َٓ  . ؾُم١ْمًَمَٞم٤مت وؾُم١َمٌل  ،َأؾم٠مًُمقَن وَأؾَم٤مِئُؾ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َأؾْم٠م
ُف واٟمٙمنت ُمـ ؿمدة  ،يمِئ٥َم اًمرضمُؾ يمآسَم٦مً  :ٟمحق ،وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م يمثػم ًُ ْت َٟمْٗم َ شمٖمػمَّ

َزَأَر  :وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن ،َرُؤَف سمِِف َرْأوَم٦مً  :وُمـ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس قمنْمُ يمٚمِامٍت ُمٜمٝم٤م ،الؿِّ واحلزن

ا   . َص٤مح ُمـ صدِرهِ  :إؾََمُد َزِئػْمً
ل أرسمُع يمٚمامت يمٚمٝم٤م ٟم٤مىمص واوي أيْم٤م ٠َمْوَت قمغم ( سمَ 1) :وهل ،وُمـ اًم٤ٌمب إوَّ

ٞم٤َّمُد َدْأًوا2ومخرَت وشمٕم٤مفمٛم٧َم ) :ص٤مطِمٌَِؽ سَم٠ْمًوا ( ؾَم٠َمْوِت اًمثقَب 3َُمِمك ُِمِْمٞم٦ََم اعمَُث٘مؾ ) :( َدَئ٤م اًمّمَّ

  .ؾمٌ٘مُتٝمؿ :( ؿَم٠موُت اًم٘مقَم ؿَم٠مًوا4َُمَدْدشمِِف وم٤مٟمِمؼ ) :ؾَم٠ْمًوا

 ،وًمدت ايمثر ُمـ واطمد ذم سمٓمـ واطمد :أي ،أشْم٠مَُم٧ِم احل٤مُمُؾ  :ٟمحق ،وُمـ اإلومٕم٤مل يمثػمٌ 

ُٝمؿْ  :َرأَّؾَمُف قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ ٟمحق ًَ ؾ ٟمحق ،ضَمَٕمٚمف َرِئْٞم ءُ  :وُمـ اًمتٗمٕمُّ ْ  ،اٟمٗمرج :شَمٗم٠مََّق اًمٌمَّ

ٌ ىم٤مؾماًم  :وُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م ٟمحق ،إنَّ اهللَ َيْٙمَرُه اًمتث٤مُؤَب  :وُمـ اًمتٗم٤مقمؾ يمام ذم احلدي٨م  :فَم٤مَئ٥َم ؾم٤ممِل

َج اظم٧م اُمرأشمف :أي  . شمزوَّ
آى  :وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل ٟمحق ،طمِزَن وايمت٠مَب  :َيٕم٘مقُب  اسِْمَت٠مَس  :وُمـ آومتٕم٤مل ٟمحق اؾْمؽَمْ

وىمع قمغم  :( اْٟمَج٠مَث اًمٜمخُؾ 1) ،وُمـ آٟمٗمٕم٤مل أرسمع يمٚمامت . اؾمَتَِم٤مرُه وـمٚم٥م رأيف :ومالًٟم٤م
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٠َموم٧ِم اًمَٞمدُ 3) . اٟم٘مٚمٕم٧م :( اْٟمَج٠َموَم٧ِم اًمِمجرةُ 2إرض ) ًَ ( اٟمٗم٠مى 4) . شمِم٘م٘م٧م أفمٗم٤مره٤م :( اْٟم

 . اٟمِمؼ :اجلٌؾ
 ،َُمَِمك ُُمَتامئاًل ذم ضم٤مٟمٌف يم٠مٟمف َي٘مّمد ؿمٞمًئ٤م :َرأسَمَؾ  :ٟمحق ،عمجرد أيًْم٤م يمثػموُمـ اًمرسم٤مقمل ا

 . َوُٕمَػ  :شمٜم٠مٟم٠م اًمَقًَمدُ  :وُمـ اًمتٗمٕمٚمؾ ٟمحق
َٝ ََل ﴿ :ويمذًمؽ هم٤مًم٥م ُمٝمٛمقز اًمالم ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م واًمراسمع يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ٧ذ

َ
َوخ

ْ ذِي٫َا ٥َُؤا ِۡ ْ ةُِس٣ۡ َرّبِ ﴿ ﴾َت تَُؤا ۡٓ وُمـ  ،ُمٜمٝم٤م اًمَقَو٤مَءةُ  ،اًم٤ٌمب اخل٤مُمس ُخ٦ًم قمنم ًمٗمًٔم٤م وُمـ ﴾٤َا َح

ََٖيب  ﴿ :ٟمحق ،اًم٤ٌمب إول ؾم٧م يمٚمامت شُم٘مرأ ُمٜمٝم٤م أرسمع ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ِ ۡػ ةَآَء ة َٜ إِنذ ﴿ ﴾َذ
ُٓۡهتَثِ  ةِٱ١ۡ

ُ
اُِت٩َُۖ َِل٬ُ٨َٓأ َٙ ا﴿ ﴾٤َ ًٜ َٙ آَءۡت ُمۡؽَت ـَ ٥َۡؿ ِىيَآءٗ ﴿ ﴾َو  ،َقاءً ُمآَء اًم٘مطُّ ُمُ  :ويمٚمٛمت٤من مه٤م ﴾ٱللذ

 . ومرح :وهآَء سمٗمالن َهْقًئ٤م
ِ ﴿ :وهل ،وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن ُخس يمٚمامت يمٚمٝم٤م أضمقف ي٤مئلٌّ أيًْم٤م  ﴾َسآَء ٧َُۡصُ ٱَّللذ

﴿  ِ ۡمؽِ ٱَّللذ
َ
َء إَِِلٰٓ أ َٰ حَِِفٓ ٌْغَ  ،سَمُٕمدَ  :َٟم٤مَء اًمّمقُت َٟمْٞمًئ٤م ﴾َضِتذ ـِ إُْمرِ  ،وصمقب َيِ٘مْلُء اًمّمِّ  ،ويَم٤مَء قَم

تِ ﴿ :وُمـ آومتٕم٤مل ٟمحق . ُيِرْدهُ  َٟمَٙمَؾ قَمٜمُْف وَمَٚمؿْ  :أي
ۡ
 :وآؾمتٗمٕم٤مل يمام ذم احلدي٨م ﴾َ٪٠ِ ٱ٤ۡخَأَل

٤مرات شَمٜمَْدِرُئ  :ُمٜمٝم٤م ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء ،وآٟمٗمٕم٤مِل ؾمٌٕم٦مٌ . اؾِْمَتْ٘مِرُؤْوا اًْمُ٘مرآَن ُمـ َأْرسمعٍ  اًمٙمٗمَّ

ٌُٝم٤مت  . ٤مرَم قمـ سَمْٞمِْمفِ َوؿَّ ضَمٜم٤َمطَمْٞمِف ودَمَ  :اطْمَزْوَزَأ اًمٓم٤مئرُ  :وهق ،وآومٕمٞمٕم٤مِل ًمٗمٌظ واطمدٌ  . سم٤مًمُِم
َك َهََٰؼا  ﴿ :واإلومٕم٤مل يمام ذم اًمتٜمـزيؾ اًمٕمزيز

َ
ۢنَتأ
َ
ةَّؽُِئ ﴿ :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ ٟمحق ﴾٦ۡ٤َ أ

ُ
ٓ خ َو٤َا

ِِسٓ   ۡٙ ؾ ٟمحق ﴾َج يَم٦ََٰ ﴿ :وُمـ اًمتٗمٕمُّ اَر َوٱۡۡلِ ِي٦َ َتَت٬ذُءو ٱِلذ
شمَٙم٤موَم٠َم  :وُمـ اًمتٗم٤مقمؾ ٟمحق ﴾َوٱَّلذ

٬َُاِط ﴿ :وُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م ٟمحق ،اًمِمٞم٠منِ  ُ  ُٔ َّلِ ةَ ٤َا َضؽذَم ٱَّللذ ِْػذ  . ﴾٬اْ 
وُمـ اًمتٗمٕمٚمؾ  . َيْرَٟم٠م ،َٟمْقَدأَ  ،ـَمْٛم٠َمنَ  ،َرْهَٞم٠مَ  ،ؾَمْٛم٠َمَل  :وهل ،وُمـ اًمَٗمْٕمَٚمَٚم٦ِم َُخُْس يمٚمامٍت 

ِي٦َ ََل ﴿ :وُمـ آوْمِٕمالَّل أطمَد قمنم ًمٗمًٔم٤م ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وم٘مط ،شَمَرْهَٞم٠مَ  زذۡت ٬ُ٢ُُٛب ٱَّلذ
َ
ٱۡك٥َأ

 ﴾ِعَؽةِۖٓ يُۡؤ٬٨ُ٤َِن ةِٱٓأۡل
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 نتابة اهلنشة
وم٢من شُمٙمت٥م شُمٙمَت٥ْم  ،وِم٤م يٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ ُهٜم٤م أن الٛمزة اًمقصٚمٞم٦م ىمد شمٙمت٥م وىمد ٓشمٙمت٥م

 . وأَذْن ًَمٜم٤َم ،وم٠مشمِٜم٤َم :ٟمحق ،وٓ شمٙمت٥م ىمٌؾ الٛمزة اًم٘مٓمٕمٞم٦م سمٕمد اًمٗم٤مء واًمقاو ،سمّمقرة إًمػ
ِؼةٗا  ٱۡذََتَىَٰ لََعَ ﴿ :يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،وسمٕمد مهزة آؾمتٗمٝم٤مم َٞ  ِ ۡغؽِيًّا﴿ ﴾ ٱَّللذ ـِ َۡؼَن٣ۡ٫َُٰ  َتذ

َ
 ﴾خ

 . واحلٛمُد هللِ ،وَمٕمٚم٧ُم هذا ًمٚمخػم :ٟمحق ،إذا دظمٚمتٝم٤م اًمالمش ال»ويمذا ٓشمٙمت٥م مهزة 
( 2) . ( قمغم إًمػ هٙمذا َأإِأُ 1) :والٛمزة إصٚمٞم٦م شمٙمت٥م ٓحم٤مًم٦م قمغم إطمدى صقر أرسمع

 . شء»( سمدون اًمٙمرد هٙمذا 4) ـ . ُئ  ـ ( قمغم اًمٞم٤مء هٙمذا َئ 3ِ) . قمغم اًمقاو هٙمذا ؤَ ِ ؤُ 
٤م إًمػ ومتٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م أرسمع مهزات  ـ  :أُمَّ

ٟمحق  ،أو طمٙماًم  ،إِٟمٕم٤مم ،َأسمقاب ،ُأزًمٗم٧م :ٟمحق ،الٛمزة اعمٌدوء هب٤م اًمٚمٗمظ طم٘مٞم٘م٦مً  (1)

ِ  ﴿ :وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،سم٠مداء احل٘مقق ،اإلظمقان ،ؾم٠ميمرم َّ ٱَّللذ ءَِل٩ََٰ ٤ذ
َ
َكػُّ ﴿ ﴾أ

َ
٧ُخ٣ۡ أ

َ
َءأ

ا ًٜ ؽُ ﴿ ﴾َع٢ۡ ۡٞ ٢َۡي٩ِ ٱَّّلِ َْ ُء٧ؾَِل 
َ
ـْ »وش ًمَئالَّ »إٓ ذم  ﴾أ  . ًمٙمثرة آؾمتٕماملش ًَمئ
َ٘ثَ ﴿ :يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،اعمتقؾمٓم٦م اًم٤ًميمٜم٦م سمٕمد ومتح٦م (2)

ۡ
ُعۡؼُز٣ ة٥َ٫ِِا َرأ

ۡ
 ﴾َوََل حَأ

٠َمُل  ،َيْٞم٠َمُس اًمَتْقَأمُ  :اعمتقؾمٓم٦م اعمٗمتقطم٦م سمٕمد ؾمٙمقن أو ومتح٦م ٟمحق (3) ًْ  ،ـَمْٛم٠َمنَ  ،َي

٠ٌََميُمؿْ  ،ؾَم٠َمَل  ،ٟمِم٠مةٌ  ،فَمْٛم٠مَي   . رَأْي٧ُم طِمَدأةً  ،َٟم
  . ظَمَٓم٠مً  ،اُمرُأ اًمَ٘مْٞمسِ  ،مل ي٘مرأ :ٟمحق ،اعمتٓمروم٦م سمٕمد طمرف ُمٗمتقح (4)

 ـ  :وأُّم٤م اًمقاو ومتٙمت٥م قمٚمٞمف أرسمع مهزات
١مال ،اًمُت١َمَدةُ  :ٟمحق ،الٛمزة اعمتقؾمٓم٦م اعمٗمتقطم٦م سمٕمد وٛم٦م (1) ًُ ُؾ  ،ذم اًم  . ُي١َمُمَّ
٠ُۡٛ ٦٤َ ﴿ : اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيزيمام ذم ،اعمْمٛمقُم٦م سمٕمد ومتح٦م أو وٛم٦م أو ؾمٙمقن (2)

١ُمم )مجع َرُءْوِم َُمرأة قمٓمقف قمغم أوٓده٤م ﴾يَۡس٢َؤُُز٣ ًُ ـَ اًم ومجع ؾَم١موم  . واًمُرُؤُم ظَمػْمٌ ُِم

٤مُؤُل  :ٟمحق ،ًمٚمٛمذيمر واعم١مٟم٨م( واعمْمٛمقُم٦م سمٕمد ؾمٙمقن ،وهق اعمٚمقل ًَ  . ضُمْذُؤهُ  ،َيْٚم١ُممُ  ،اًمت
ِ َو٤َا يُ ﴿ :يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز ،اًم٤ًميمٜم٦م سمٕمد وٛم٦م (3) ۡزَثُُ٪٣ ةِٱَّللذ

َ
َٛۡػ ﴿ ﴾ۡؤ٦ُ٤ِ أ

 َٝ َ ۡؤل ـُ وتِيَج 
ُ
 . ﴾أ

 . إِنَّ شمــقاـُمـ١َم اًمٚمُّــ١مًُم١م شَمــَٝمٞمُّـ١مٌ  :ٟمحق ،(  مهزة شمٓمروم٧م سمٕمد وٛم٦م4)
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 ـ  :وأُم٤م اًمٞم٤مء ومتٙمت٥م قمٚمٞمف ؾم٧م مهزات
يم٤مًمٜم٤مؿمِئلْمَ  ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م سمٕمد يمنة ،(  مهزة شمقؾمٓم٧م ُمٙمًقرة قمغم اإلـمالق1)

ؾَمِئْٛمٜم٤َم  :ٟمحق ،أو يم٤مٟم٧م سمٕمد ومتح٦م ،وهذا إٟمام يٙمقن ذم ؿمٌف اعمتقؾمٓم٦م ،ِٝمؿْ واعمُْ٘مِرِئلْمَ ؤًمئِ 

 ،أو سمٕمد ؾمٙمقن ،ؾُمِئَؾ اًمُدِئُؾ قمـ ضُمْقضُمِئَٝم٤م :ٟمحق ،أو سمٕمد وٛم٦م ،سَمِئَس اًمَدِئ٥ُم  ،سم٤معمُْٚمَجِئلْمَ 

 . قمٜمد ذوي إوْمِئَدةِ  ،َُمْرِئٞم٦َّمٌ  ،إؾَْمِئَٚم٦مِ  ،ضُمْزِئٞم٤مت :ٟمحق
ة ُمتٓمروم٦م حل٘متٝم٤م قمالُم٦م اًمت٠مٟمٞم٨م أو اًمتثٜمٞم٦م أو اجلٛمع أو اًمٜم٦ًٌم وٟمٕمٜمل سمِمٌف اعمتقؾمٓم٦م مهز

ن اعمٜمّمقب  ،ضُمْزِئلٌّ  ،َهْٞمَئ٤مٌت  ،ُُمَراُئْقنَ  ،ىم٤مِرَئ٤من ،َٟمِْم٠َمةٌ  :ٟمحق ،أو وٛمػم أو أًمػ اعمٜمقَّ

َـّ   . َأيْمَرُْم٧ُم ُُمْ٘مِرًئ٤م ،ىُمُرْوُءُه
ْئ٥ِم قمٜمد اًمٌئر :ٟمحق ،(  مهزة شمقؾمٓم٧م ؾم٤ميمٜم٦م سمٕمد يمنة2)  . ضِمْئ٧ُم سم٤مًمذِّ
وسمِْٞمـئ٦َُم  ،اًمِٗمـَئ٦ُم ُُمٜمـِِمئ٦َُم اًمرئ٤مؾمـ٦م :ٟمحق ،(  شمقؾمٓم٧م ُمٗمتقطم٦م سمٕمد يمنة أو ي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م3)

 . الَْٞمَئ٦ِم سَمـِرْيـئ٦َمٌ 
 . ،ظَمٌِْٞمَئ٦ٌم و قِمٜمٌََْئ٦ٌم ؿَمٞمَْئ٤من :ٟمحق ،( ؿمٌف ُمتقؾمٓم٦م ُمٗمتقطم٦م أو ُمْمٛمقُم٦م سمٕمد ؾمٙمقن4)

ْٞمُئْقَن َٟمِْمُئُٝمْؿ  ًِ  .واعمُ
 . ؾمٜمُ٘مرُئَؽ وٟمحـ ُِمُئْقنَ  :ٟمحق ،ٙمًقر(  ؿمٌف ُمتقؾمٓم٦م ُمْمٛمقُم٦م سمٕمد ُم5)
َتْٝمِزُئ سم٤مًم٘م٤مرِئ ُمتٙمًئ٤م :ٟمحق ،(  مهزة شمٓمروم٧م سمٕمد يمنة6) ًْ  . شَم

٤م سمدون اًمٙمرد ومتٙمت٥م الٛمزة اعمتٓمروم٦م إذا يم٤من ىمٌٚمٝم٤م ؾم٤ميمٜم٤م   :ٟمحق ،وأُمَّ
ٍ
ء اعمرء َيٞم  سمٌَِمْ

 
ٍ
 :ٟمحق ،٦مأو ؿمٌف ُمتقؾمٓم ،قمؿَّ يت٤ًمَءًمقن :ٟمحق ،أو شمقؾمٓم٧م ُمٗمتقطم٦م سمٕمد إًمػ ،َهٜمِْلء

 . ؾَمْقَءةٌ  ،َُماَلَءةٌ  ،ضم٤مُءوا
 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

ح طم٥ًم ُم٤م  -1  ىمرأَت ِوٛمـ سم٤مب اإلومٕم٤مل.ُم٤م هل الٛمزة اًمقصٚمٞم٦م واًم٘مٓمٕمٞم٦م؟ ووِّ

 وُمتك شُمٙمت٥ُم الٛمزة اًمقصٚمٞم٦م وُمتك ٓ شُمٙمت٥ُم؟ -2

 يمؿ صقرة ًمٙمت٤مسم٦م الٛمزة اًم٘مٓمٕمٞم٦م؟ وُم٤م هل؟ وأيُّ مهزة ُمٜمٝم٤م شمٙمت٥م سمدون يُمرّد؟ -3
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؟ -4 َـّ  أرسمع مهزات شمٙمت٥ُم قمغم َهٞم٠مت إًمِػ، ُم٤م ُه

؟ -5 َـّ  أرسمع مهزات شُمٙمت٥م قمغم ؿمٙمؾ اًمقاِو، ومام ُه

، سمٞمِّٜمٝم٤م ُمع إُمثٚم٦م؟ؾم٧م مهزات شُمٙمت٥ُم قمغم صقرة اًم -6 َـّ  ٞم٤مء، ُم٤م ه

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

 آ»ُايْمُت٥ْم شمٍميػ اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض واعمْم٤مرع ُمــ  -1
ِ
َٙمـ٤مء ْ الٛمـزة اًمقصـٚمٞم٦م ش شمِّ وقَمـلمِّ

ح ـمريؼ يمت٤مسمتٝم٤م ذم يمؾ ِصٞمَٖم٦ٍم، واؾمتخِدم يمـؾ صـٞمٖم٦م  واًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم ِصَٞمٖمٝم٤م، وووِّ

 ذم مجؾ ُمٗمٞمدٍة.

ح ؾم٥ٌَم يمت٤مسم٦م الٛمزة ذم  -2 و اًمقاو أو إًمـػ اًمٕم٤ٌمرات أشمٞم٦م قمغم اًمٞم٤مء أيمٚمامت ووِّ

 -أو سمدون يُمرّد:

٢ََتۡج  َز٣ ٦ِ٤ّ َِ٘ئث  ﴿ َٕ َۢ  ثٗ ِ٘ئَ  ٢َِٛي٢ٍَث  ررَِيَة ِ  ٱِن بِإِذۡ  َٞ ـَ »، ﴾َّللذ ٤محِل٦َُم ُِم ْؤَي٤م اًمّمَّ اًمرُّ

ِ
ه
ـْ ؿِماَمًمِِف صَماَلصًم٤م الل ـْ َرَأى ؿَمٞمًْئ٤م َيْٙمَرُهُف وَمْٚمٞمَٜمِْٗم٨ْم قَم ْٞمَٓم٤مِن، وَمَٛم ـَ اًمِمَّ ، َواحلُْٚمُؿ ُِم

هُ  ٤َم َٓ شَمُيُّ ْٞمَٓم٤مِن، وَم٢مهِنَّ ـَ اًمِمَّ ْذ ُِم ْٞمَٓم٤مَن َٓ  ،َوًْمَٞمَتَٕمقَّ اَءى يِب  َوإِنَّ اًمِمَّ   .شَيؽَمَ

رََءحۡ  ٠ُۡٛ ﴿
َ
ۡن  إِنۡ  ُخ٣ۡ أ

َ
ٓ أ ٬ۡ  ؤُُز٣ۡ َتَص ٤َا  رٗ َٕ

ۡ
ٓ ا َذ٦٥َ يَأ ِٓيب ۢ ء  تِيُس٣ ة٥َِا    ﴾٤٣٠ذ

ـَ َيْٕمَٚمُؿ أٟمَّف ُُم١َماظَمٌذ سمام َيْٕمَٛمُؾ  قمغم يمؾ ١ُمْوًمٞمَّتف، ٕنَّ اعم١مُم ًْ ـَ َُم  .اُْمِرٍئ أن ُيْتِ٘م

هُن٤م اؾمتخِرِج اًمٙمٚمامت اعمٝمٛمقزَة ُمـ اًمتدري٥م اًمث٤مّن واؾم -3 تخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدٍة شُمٙمقِّ

 ُمـ قمٜمدك، وشمٙمت٥م الٛمزة وومؼ اًم٘مقاقمد اًمتل ىمرأهت٤م.

F F F 
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 تصزٓفات املطاعف -2
ُيًتٕمٛمؾ اعمْم٤مقمػ اًمثالصمل ُمـ إسمقاب إّول واًمث٤مّن واًمث٤مًم٨م وآومتٕم٤مل وآؾمتٗمٕم٤مل 

وٓ  . ُمٜمٝم٤م يمثػم ويمّؾ  ،وآٟمٗمٕم٤مل وُمـ اخلٛم٦ًم اًمتل ًمٞم٧ًم ومٞمٝم٤م مهزة وصٍؾ ُمـ اعمزيد اًمثالصمل

وأُم٤م اعمْم٤مقمػ اًمرسم٤مقملُّ ومٞم٠ميْت ُمـ اًمَٗمْٕمَٚمَٚم٦م واًمتٗمُٕمٚمؾ يمٚمٞمٝمام وٓ يٛمٙمـ أن يدظمؾ  ،ي٠ميت ُمـ همػمه٤م

 . ُمـ سم٤مٍب ؾمقامه٤م
ا ،َيُ٘مدُّ  ،ىَمدَّ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمَ٘مدُّ  :ومٛمـ اًم٤ٌمب إول ا ،ُيَ٘مدُّ  ،وىُمدَّ  ،ومٝمق ىم٤مدٌّ  ،ىَمدًّ ومٝمق  ،ىَمدًّ

 ،َُمَ٘مدٌّ  :واًمٔمرف ُمٜمف ،ٓ شَمْ٘مُددْ  ،ٓ شَمُ٘مدُّ  ،ٓ شَمُ٘مدَّ ِ :واًمٜمٝمل قمٜمف ،ُاىْمُددْ  ،ىُمدَّ ِ :إُمر ُمٜمف ،َُمْ٘مُدْودٌ 

ةٌ  ،ُِمَ٘مدٌّ  :وأًم٦م ُمٜمف انِ  :ُِمْ٘مَداٌد: وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمَ٘مدَّ اِن وُِمَ٘مدَّ  ،َُمَ٘م٤مدُّ وَُمَ٘م٤مِدْيدُ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َُمَ٘مدَّ

ى :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأىَمدُّ  :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف َي٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ىُمدَّ اِن وىُمدَّ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َأىَمدَّ

ْوَن وأىَم٤مدُّ  َي٤مٌت وىُمَددٌ  ،َأىَمدُّ  . ىُمدَّ
َٚ ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  عمٕمروم٦م اعمدهمٛم٦م هٜم٤م راضمع ىم٤مقمَدَة اإلدهم٤مم إومم ِ َؽآن ٌَ ٨ذا 

ُٞ

٥ِيَه٩ُۖ ٦٤ِ ُدةُؽ  ﴿ ﴾َِٛػٗدا
ۡت َٛ  .﴾َوَٛػذ

ا ،شمٍميػ اعم٤ميض اعمٕمروف: َُمرَّ  ْت  ،ْواَُمرُّ  ،َُمرَّ شَم٤م ،َُمرَّ  ،َُمَرْرمُت٤َم ،َُمَرْرَت  ،َُمَرْرنَ  ،َُمرَّ

َـّ  ،َُمَرْرمُت٤َم ،َُمَرْرِت  ،َُمَرْرشُمؿْ  أؾمٙمٜم٧م اًمراء  ،أصٚمٝم٤م َُمَررَ ش َُمرَّ »يمٚمٛم٦م  . َُمَرْرَٟم٤م ،َُمَرْرُت  ،َُمَرْرشُم

ْ ِٞؽَ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،وأدهمٛم٧م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ،إومَم  وا ٬ِ َمؽُّ ٖۡ
ْ ةِٱل٢ذ وا وٕضمؾ  ﴾ا٤ٗاِإَوَذا َمؽُّ

٨َا ﴿يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،ؾمٙمقن اًمراء اًمث٤مٟمٞم٦م ذم َُمَرْرَن إمَم َُمَرْرَٟم٤م: مل يٛمٙمـ اإلدهم٤مم ٜۡ َٜ ُث٣ذ َك
ا ّٜٗ ۡرَض َك

َ
ىَمطَّ شُمْدهَمُؿ ُُٓمٝم٤م ذم شم٤مء اًمْمٛمػم ُمـ اعمخ٤مـم٥م إمم اعمتٙمٚمؿ  ،ؿَمدَّ  ،سمٞمد َأنَّ أُمث٤مل َُم٧مَّ  ﴾ٱأۡل

٤َم: ىَمَٓمْٓمتُّْؿ: ىَمَٓمْٓم٧مِّ  ،ٟمحق: ىَمَدْدتَّ  ،ًمٓم٤مءسم٥ًٌم ىُمْرب اعمخرج سملم اًمت٤مء واًمدال وا  ،ًَمَتتُّاَم  ،ىَمَدْدمتُّ

َـّ    . َُمَدْدتُّ  ،ًَمَتتُّ

٤م ،شمٍميػ اعم٤ميض اعمجٝمقل: ُرجَّ  ٧ْم  ،ُرضمَّ ْقا: ُرضمَّ َت٤م ،ُرضمُّ : ُرضِمْج٧َم  ،ُرضمَّ ـَ  ،ُرضِمْج

: ُرضِمْج٧ُم  ،ُرضِمْجُتاَم  ،ُرضِمْج٧ِم  ،ُرضِمْجُتؿْ  ،ُرضِمْجُتاَم  َـّ وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  . ضِمْجٜم٤َمرُ  ،ُرضِمْجُت
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ا﴿ ۡرُض رَّسٗ
َ
ِج ٱأۡل  ﴾رُسذ

ان ،شمٍميػ اعمْم٤مرع اعمٕمروف: َيُّمدُّ  ْوَن:شَمُّمدُّ  ،َيُّمدَّ انِ  ،َيُّمدُّ  ،َيّْمُدْدَن: شَمُّمدُّ  ،شَمُّمدَّ

انِ  ـَ  ،شَمُّمدَّ ْي ْوَن: شَمُّمدِّ انِ  ،شَمُّمدُّ ـَ  ،شَمُّمدَّ ْي ْوَن: شَمُّمدِّ انِ  ،شَمُّمدُّ .  َٟمُّمدُّ  ،دُّ شَمّْمُدْدَن: أُص  ،شَمُّمدَّ

ِ ﴿: اًمتٜمزيؾ وذم بِي٠ِ ٱَّللذ ـَ  ٦ َْ وَن   ﴾ل٣َِ حَُهػُّ

 قمدم اإلدهم٤مم ذم َيّْمُدْدَن وشَمّْمُدْدَن ٕضمؾ ؾمٙمقن صم٤مّن اعمتج٤مٟمًلم.

ان ،واعمجٝمقل ُمٜمف: ُيَردُّ  ْوَن: شُمَردُّ  ،ُيَردَّ انِ  ،ُيَردُّ انِ  ،شُمردُّ  ،ُيْرَدْدنَ  ،شُمَردَّ ْونَ  ،شُمردَّ  ،شُمَردُّ

ـَ  ْي انِ  ،شُمَردِّ َكّػِ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،ُٟمَردُّ  ،ُأَردُّ  ،شُمْرَدْدنَ  ،شُمَردَّ
َ
َوَي٬َۡم ٱ١َِٜۡح٥ََٰثِ يَُؽدُّوَن إَِِلٰٓ أ

َؼاِبِۗ  َٓ  ﴾ٱ١ۡ

ُِمؼَّ  :اعمٕمٚمقم ُمـ اعمًت٘مٌؾ اعمٜمٗمل اعمٜمّمقب ـْ يَّ ٤م ،ًَم ـْ َيُِم٘مَّ ـْ شَمُِمؼَّ  ،ًَم ْقا: ًَم ـْ َيُِم٘مُّ ـْ  ،ًَم ًَم

٤مشَمُِم  : ًمَ  ،٘مَّ ـَ ـْ َيِْمُ٘مْ٘م ٤م ،ـْ شَمُِمؼَّ ًَم ـْ شَمُِم٘مَّ ْل  ،ًَم ـْ شَمُِم٘مِّ ْقا: ًَم ـْ شَمُِم٘مُّ ٤م ،ًَم ـْ شَمُِم٘مَّ ـْ  ،ًَم : ًَم ـَ ـْ شَمِْمُ٘مْ٘م ًَم

ـْ َٟمُِمؼَّ  ،َأؿُمؼَّ   . ًَم
 ،وٓ حيدث هٝمٜم٤م رء ُمـ اًمتٕمديؾ اجلديد سمدظمقل اًمٜم٤مص٥م إٓ يمام حيدث ذم اًمّمحٞمح

يمام هق  ،ُمٗمتقطم٦مويمٚمٛم٦م اًمٗم٤مء  ،إٓ أن طُمروف اعمْم٤مرقم٦م ومٞمف ُمْمٛمقُم٦م ،ويمذًمؽ اعمجٝمقل

 . ـمريؼ ِصٞم٤مهم٦م اعمجٝمقل
٤م ،مَلْ حَي٩ُمَّ  :اعمْم٤مرع اعمجزوم ْقا ،مَلْ حَيُجَّ ٤م ،مَلْ حَت٩ُمَّ  ،مَلْ حَيُجُّ : مَلْ حَت٩ُمَّ  ،مَلْ حَتُجَّ ـَ مَلْ  ،مَلْ حَيُْجْج

٤م ْل  ،حَتُجَّ ْقا: مَلْ حَتُجِّ ٤م ،مَلْ حَتُجُّ : مَلْ َأطُم٩مَّ  ،مَلْ حَتُجَّ ـَ ُجْج ْ  ،مَلْ حَتْ  .  َٟمُح٩مَّ مَل
ْ حَيُْج٩ْم  :ٟمحق ،وَيقز ذم اًمّمٞمغ إرسمع ومؽُّ اإلدهم٤مم سمٜم٤مًء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م مَلْ  ،مَل

ُج٩ْم  ْ َأطْمُج٩ْم  ،حَتْ ْ َٟمْحُج٩ْم  ،مَل ٠ُۡ٢ ﴿ :ٟمحق ،ويمذاًمؽ ذم اعمجزوم سمج٤مزم آظمر ،مَل ٖۡ  ﴾َو٦٤َ َح

وىمس  . اًمثالث يمام رأي٧َم وذم صقرة اإلدهم٤مم دمقز قمغم اًمالم احلريم٤مُت  ﴾٢ََۡ٘ي٥ُۡػۡد بَِفَتٍب ﴿

 . وقمٚمٞمؽ ُمراضمٕم٦م ىمقاقمد اإلدهم٤مم ًمٞمٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اًمّمٞمغ اعمدهمٛم٦م ،قمٚمٞمف اعمجٝمقل
نَّ  :اعمًت٘مٌؾ اعمٕمروف اعم١ميمد سم٤مًمالم واًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م دَّ انِّ  ،ًَمػَمُ دَّ نَّ  ،ًَمػَمُ دَّ : ًَمؽَمُ نَّ دُّ  ،ًَمػَمُ

انِّ  دَّ نَّ  ،ًَمؽَمُ دَّ : ًَمؽَمُ ُدْدَٟم٤منِّ دَّ  ،ًَمػَمْ نَّ  ،انِّ ًَمؽَمُ دُّ نَّ  ،ًَمؽَمُ دِّ انِّ  ،ًَمؽَمُ دَّ نَّ  ،ًَمؽَمُ َُردَّ َٕ  : ُدْدَٟم٤منِّ نَّ  ،ًَمؽَمْ  . ًَمٜمَُردَّ
ْقا ،هُمالَّ  ،هُمؾَّ  :إُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم ْ  ،هُمٚمُّ ـَ  ،هُمال ،هُمكمِّ  . ُاهْمُٚمْٚم
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ٍك ىمٌٚمف د قمغم ُُمتحرِّ يمام ذم اًمتٜمزيؾ  ،َيقز ذم اعمخ٤مـم٥م اًمقاطمد ومؽُّ اإلدهم٤مم إذا شمقؾمَّ

َٝ  ﴿ :زيزاًمٕم ِ ُيۡو ٦٤ِ َن٬ۡح ٕۡ يمام  ،وٓ َيقز اإلدهم٤مم ذم صٞمٖم٦م اعمخ٤مـم٤ٌمت ًمًٙمقن اًمالم ﴾َوٱ

ٌَْؼ جمزوًُم٤م ،ٓ َيقز اًمٗمؽ ذم اًمٌقاىمل ومال شمّم٤مدىمٝم٤م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ىمقاقمد  ،ٕنَّ ُمقِوَع اًمالم مل َي

 . اإلدهم٤مم
َـّ  :إُمر اعم١ميمد سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم ٌَّ ٤ٌَّمنِّ  ،ُص َـّ  ،ُص ٌُّ َـّ ُص ٤ٌَّمنِّ  ،: ُصٌِّ  ،ُص

ٌْٜم٤َمنِّ  ٌُ  . ُاْص
ومال َيقز ومٞمٝم٤م اًمٗمؽُّ  ،صٞمٖم٦م اعمخ٤مـم٥م اًمقاطمد هٜم٤م مل شمٌؼ جمُْزْوًُم٤م سم٥ًٌم حلقق اًمٜمقن

٥ٌُْم  ،ُص٥مِّ ُ َ :ٟمحق ،واًمْمٛم٦ُم واًمٙمنُة يمام ضم٤مز قمٜمد اخلُُٚمقِّ ُمـ اًمٜمقن  . ُاْص
٤م ،ٓ شَمُ٘مصَّ  :اًمٜمٝمل عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم قا: ٓ  ،ٓ شَمُ٘مّمَّ ْ ٓشََمُ٘مّمُّ ٤م ،شَمُ٘مَصِّ ـَ  ،ٓشَمُ٘مّمَّ . َٓ شَمْ٘مُّمّْم

ُهۡم رُۡءيَاكَ ﴿ :ٟمحق ،وَيقز ذم اعمخ٤مـم٥م اًمقاطمد ومؽُّ اإلدهم٤مم ٜۡ  ﴾ََل َت

نَّ  انِّ  ،وُمع اًمت٠ميمٞمد سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م: ٓمََتُدَّ نَّ  ،ٓمََتُدَّ : ٓمََتُدِّ نَّ انِّ  ،ٓمََتُدُّ .  ٓمََتُْدْدَٟم٤منِّ  ،ٓمََتُدَّ

ۦٓ  ََل ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم ٨َا ة٩ِِ ۡٓ َٝ إَِِلَٰ ٤َا ٤َخذ نذ َخۡيجَۡي  ﴾َت٥ُػذ

ْقنَ  ،َص٤موم٤َّمن ،اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ: َص٤مفٌّ  ٦مٌ  ،َص٤مومُّ َت٤منِ  ،َص٤مومَّ  . َص٤موم٤َّمٌت  ،َص٤مومَّ

 ،َُمْرُصْقَصَت٤منِ  ،َُمْرُصْقَص٦مٌ  ،َُمْرُصْقُصْقنَ  ،َُمْرُصْقَص٤منِ  ،اؾمؿ اعمٗمٕمقل: َُمْرُصْقٌص 

 ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم.  َُمْرُصْقَص٤مٌت 
َ
د ۡؽُن٬َص َٞ ٣٫ُ ُب٨َۡح٦ََٰ ٤ذ  ﴾جذ

ومٝمق  ،ومَِراًرا ،ُيَٗمرُّ  ،َووُمرَّ  ،ومٝمق وَم٤مرٌّ  ،ومَِراًرا ،َيِٗمرُّ  ،شمٍميٗمُف: وَمرَّ  ،وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن: اًمِٗمَرارُ 

 . َُمِٗمرٌّ اًمخ :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََمْٗمِررْ  ،ٓ شَمِٗمرَّ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،اوِْمِررْ  ،ومِرَّ  :إُمر ُمٜمف ،َُمٗمُرْورٌ 
ويمذًمؽ  ،ًمٕمدم يمقن اًمٗم٤مء ُمْمٛمقًُم٤م ،ء ذم طم٤مل إدهم٤مم إُمر واًمٜمٝملٓ دمقز وٛم٦م اًمرا

ف يمٚمامت: ظَمرَّ  : وَمَخَرْرُت إِلؾْمتِْل. وذم هريرة أيب طمدي٨م وذم.  ىَمؾَّ وُم٤م إمم ذًمؽ ،ضَمدَّ  ،سِّ

 ﴾َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل ۤاٗدَّجُس﴿اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 

٤م ،َيَٛمسُّ  ،شمٍميُٗمُف: َُمسَّ  ،وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م: اعمسُّ  ًًّ ٤م ،ُيَٛمسُّ  ،وُُمسَّ  ،ومٝمق َُم٤مسٌّ  ،َُم ًًّ  ،َُم

ْقٌس  ًُ ْس  ،إُمر ُمٜمف: َُمسَّ ِ  ،ومٝمق َِمْ ًَ ْس  ،واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓمَتَسِّ َ ،اُِْم ًَ ْ  . اًمٔمرف ُمٜمف: َِمَسٌّ  ،َٓ مَت

ٌِّؼ اًم٘مقاقمَد قمغم اًمتٍميٗم٤مت يمام ذيمرٟم٤م ذم اًم٤ٌمب  ،َوُم٤م إًمٞمٝم٤م ،َصؿَّ ،ويمذًمؽ ىَمرَّ  وـم
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ۖ  ﴿: يزاًمٕمز اًمتٜمزيؾ وذم.  إول ٬َۡم َٛۡؽَح ٤ِّۡر٩ُُ٢ َٜ ۡػ َمؿذ ٱ١ۡ َٜ  ﴾إِن َح٥َۡفۡفُس٣ۡ َٛۡؽَح َذ

ضْمتث٤مث ِٓ  ،واضْمت٨ُمَّ  ،ومٝمق جُمَْت٨مٌّ  ،اضِْمتَِث٤مصًم٤م ،ََيَْت٨مُّ  ،اضِْمَت٨مَّ  ،شمٍميٗمفُ  ،وُمـ آومتٕم٤مل: ا

: إُمر ُمٜمف: اضِْمَت٨مَّ ِ ،ومٝمق ،اضِْمتَِث٤مصًم٤م ،َُيَْت٨مُّ  َتث٨ِْم  واًمٜمٝمل قمٜمف: ،اضِْمَتث٨ِْم  ،جُمَْت٨مٌّ َت٨مِّ  ،ٓدَمْ  ،ٓدََمْ

َلَشَؽٍة َعتِحَرٍث ٱۡسُخرذۡج ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  اًمٔمرف ُمٜمف: جُمَْت٨مٌّ  َٞ﴾ 

 ،صٞمغ أؾمامء اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل واًمٔمرف واعمّمدِر اعمٞمٛملِّ ذم هذا اًم٤ٌمب صٞمٖم٦ٌم واطمدةٌ 

ق سم٤مًم٘مرائـ يمام ُمرَّ وؾمٞمجٞمُ  ذم أضمقف آومتٕم٤مل ؾ سمٙمن ُمقوع وأصؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقم ،وإٟمام ُيٗمرَّ

 آؿمت٘م٤مق ويمذا. وذم اعمّمدر اعمٞمٛمل واؾمٛمل اعمٗمٕمقل واًمٔمرف سمٗمتح ُمقوع اًمٕملم ،اًمٕملم

٤ٌَّمن ُم٤م ىم٤مٓ ومٕمغم اًم٤ٌمدئ ُم٤م »وذم احلدي٨م:  ،ؾْمت٤ٌِمُب وآ وآؾمتٜم٤من وآوٓمرار وآقمؽمار اعمًت

 . شمل يٕمتد اعمٔمٚمقم

ؾْمتٕمٗم٤مف ِٓ تَ  ،شمٍميُٗمُف: اؾِْمَتَٕمػَّ  ،وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل: ا ًْ تَِٕمػٌّ  ،اؾِْمتِْٕمَٗم٤موًم٤م ،ِٕمػُّ َي ًْ  ،ومٝمق ُُم

َتِٕمػَّ ِ ،اؾِْمَتْٕمِٗمْػ  ،إُمر ُمٜمف: اؾِْمَتِٕمػَّ ِ ًْ َتْٕمِٗمْػ  ،واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓ شَم ًْ َتَٕمػٌّ  ،ٓشَم ًْ  ،اًمٔمرف ُمٜمف: ُُم

َٝ ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  وآؾمت٘مرار وآؾمتٗمزاز وُم٤م إًمٞمٝم٤م ،ويمذا آؾمتٛمرار و٧َ  ﴾١َحَۡفخَِٙؾُّ

﴿ ِٗ ِٙ ۡٓ ِي٦َ ََل َُيُِػوَن ٧َِساًضا َو١ۡحَۡفَخ
 ﴾ٱَّلذ

إُمر ُمٜمف:  ،ومٝمق ُُمٜمَِْمؼٌّ  ،اِْٟمِِمَ٘م٤مىًم٤م ،َيٜمَِْمؼُّ  ،شمٍميُٗمُف: اِْٟمَِمؼَّ  ،وُمـ آٟمٗمٕم٤مل: آٟمِم٘م٤مق

ويمذاًمؽ آٟمحالل  ،اًمٔمرف ُمٜمف: ُُمٜمَِْمؼٌّ  ،ٓشَمٜمَِْمِ٘مْؼ  ،واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓشَمٜمَِْمؼِّ َ ،اِْٟمَِمؼَّ ِ اِْٟمِِمِ٘مْؼ 

ۡج ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  ذًمؽ وآٟمًداد وآٟمجرار وهمػم ٜذ ٥َآُء ٱنَل  ﴾إَِذا ٱلفذ

: وُأيم٥ِمَّ  ،إيِْم٤ٌَمسًم٤م ،ُيٙم٥ِمُّ  ،شمٍميُٗمُف: َأيَم٥مَّ  ،وُمـ اإلومٕم٤مل: اإِليم٤ٌمب  ،إيِْم٤ٌَمسًم٤م ،ُيَٙم٥مُّ  ،ومٝمق ُُمٙم٥ِمٌّ

.  ُُمَٙم٥مٌّ  اًمٔمرف ُمٜمف: ،ٓشَُمْٙم٥ٌِْم  ،واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓشَُمٙم٥ِمَّ ِ ،أيَْم٥ٌِْم  ،إُمر ُمٜمف: َأيم٥ِمَّ ِ  ،ومٝمق ُُمَٙم٥مٌّ 

ُ ٤ُخ٣ُِّ ٬ُ٧رِهِۦ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ ورِم .  ذًمؽ إمم وُم٤م واإلُمالل واإلُمداد اإليمٜم٤من ويمذاًمؽ  ﴾وَٱَّللذ

َػ  ،وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ: اًمَتْٓمِٗمْٞمُػ  ُػ  ،شمٍميُٗمُف: ـَمٗمَّ ٌػ  ،شَمْٓمِٗمْٞمًٗم٤م ،ُيَٓمٗمِّ َػ  ،ومٝمق ُُمَٓمٗمِّ  ،وـُمٗمِّ

ُػ  ٌػ  ،شَمْٓمِٗمْٞمًٗم٤م ،ُيَٓمٗمَّ ْػ  ،ْػ إُمر ُمٜمف: ـَمٗمِّ  ،ومٝمق ُُمَٓمٗمَّ اًمٔمرف ُمٜمف:  ،واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓشَُمَٓمٗمِّ

ٌػ: ويمذًمؽ اًمتٕمزيز واًمتجديد واًمّتتٛمٞمُؿ وُم٤م إمم هذه.  ُُمَٓمٗمَّ

ٌُْؾ  ؾ ،وًمٞمس ذم هذا اًم٤ٌمب إدهم٤مٌم طمدي٨ٌم ٕضمؾ شمْمٕمٞمػ اًمٕملم ُمـ ىَم .  ويمذًمؽ اًمتٗمٕمُّ
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َؼ : شمٍميٗمف ُؼ  ،شَمَِم٘مَّ ً٘م٤م ،َيَتَِم٘مَّ ٌؼ  ،شَمَِم٘مُّ ْؼ. وذم  ،ْؼ إُمر ُمٜمف: شَمَِم٘مَّ  ،ومٝمق ُُمَتَِم٘مِّ واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓشَمَِم٘مَّ

َم٣َِٰ ﴿اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  َٖ ٥َآُء ةِٱ١ۡ ُٚ ٱلفذ ٜذ ر . ﴾َوَي٬َۡم تََل د واًمتٙمرُّ س واًمتٌدُّ ًُّ  ويمذًمؽ اًمتح

٦مُ  ٦ًم وطِمَج٤مضًم٤م ،حُي٤مجُّ  ،شمٍميُٗمُف: طَم٤مجَّ  ،وُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م اعمُح٤مضمَّ  ،وطُمْقجَّ  ،ومٝمق حُم٤َمجٌّ  ،حُم٤َمضمَّ

٦ًم وطِمجَ  ،حُي٤َمجُّ  ٤مجَّ ِ ،طَم٤مضِم٩ْم  ،إُمر ُمٜمف: طَم٤مجِّ َ ،ومٝمق حُم٤َمجٌّ  ،٤مضًم٤محُم٤َمضمَّ  ،واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓحُتَ

٤مضِم٩ْم  َِٰه ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  اًمٔمرف ُمٜمف: حُم٤َمجٌّ  ،ٓحُتَ ِي َضآجذ إِةَۡر ل٣َۡ حََؽ إَِِل ٱَّلذ
َ
 ﴾٣َ  ۧخ

ه يمام وىمع ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ إسمقاب إول  ىمد وىمع هٜم٤م اضمتامع اًم٤ًميمٜملم قمغم طمدِّ

وىمد ؾمٌؼ شَمٌَْع ىم٤مقمدة اإلدهم٤مم  ،َو٤ملٌّ  ،ص٤مخٌّ  ،ٟمحق: ظَم٤مصٌّ  ،واًمث٤مّن واًمث٤مًم٨م ُمـ اعمجّرد

٦مَ  ،إومَم  َة واعمُِم٤مىمَّ َة واعمَُّم٤مدَّ ِف اعمُِم٤مدَّ  اًمتٜمزيؾ وذم.  وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ هذا اًم٤ٌمب ،ويمذًمؽ َسِّ

َ ﴿: اًمٕمزيز ِٚ ٱَّللذ ـَ أ»وذم  احلدي٨م:  ﴾َو٦٤َ يَُلاِٛ  ش.طمٌد إٓ همٚمٌُف وًمـ ُيَِم٤مدَّ اًمدي

٤م ،َيَتاَمسُّ  ،مَت٤َمسَّ  :شمٍميٗمفُ  ،وُمـ اًمتٗم٤مقمؾ اًمتَّاَمسُّ   :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَتاَمسٌّ  ،مَت٤َمؾمًّ

: وذم اًمتٜمزيؾ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََمَتاَمؾَمْس  ،ٓشَمَتاَمسَّ ِ :واًمٜمٝمل قمٜمف ،مَت٤َمؾَمْس  ،مَت٤َمسِّ َ ُُمَتاَمسٌّ

ا  ﴿اًمٕمزيز:  ـذ ٓ ن َحَخ٥َا
َ
اصُّ واًمَتج٤ملُّ واًمتٙم٤مفُّ وهمػم ذًمؽويمذًمؽ  ﴾٦٤ِ َرۡت٠ِ أ ىمِْس إدهم٤مَُمَٝم٤م  ،اًمؽَمَ

 . قَمغم إدهم٤مم اعمُٗم٤مقمٚم٦م
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  أسئلٌة شفوية

 

 

؟ وُمـ أيِّ سم٤مٍب ي٠مشمٞم٤من؟ اذح ذًمؽ ُم -1 ٤م هق اعمْم٤مقمػ اًمثالصملُّ واعمْم٤مقمػ اًمرسم٤مقملُّ

 وٛمـ شمٍميٗم٤مهتـ.

؟ وُمـ٤م هـق اًمًـ٥ٌم شىُمـدَّ »هؾ ُيدهمُؿ اجلٜم٤ًمن ذم صٞمغ اًمٖم٤مئ٤ٌمت واعمتٙمٚمٛمـلم ُمــ  -2

 ًمذًمؽ.

وعمـ٤مذا ٓ شُمـدقمؿ احلـروف ش اًمـردِّ »ُم٤م هق شمٍميػ اعمْمـ٤مرع اعمجٝمـقل ُمــ ُمـ٤مدة  -3

 اعمخ٤مـم٤ٌمت؟اعمتج٤مٟم٦ًم ذم اًمٖم٤مئ٤ٌمت و

ف اعمْم٤مرع اعمجزوم ُمـ ُم٤مدة  -4 وُمـ٤م هـل اًمقضمـقه اًمتـل دمـقز ذم ش اعمدِّ »يمٞمػ شُمٍمِّ

 اًمّمٞمغ إرسمع ُمٜمف؟ وُم٤م شمٚمؽ اًمِّمٞمُغ؟

 ُمـ سم٤مب اعمٗم٤مقمٚم٦م؟ش اًمَِمؼِّ »عم٤مدة ُم٤م هق اًمتٍميػ اًم٘مّمػم  -5

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ن ؾمٌع مُجؾ شمً -1  واعمْم٤مرع وإُمر واًمٜمٝمل يض٤متخدم ومٞمٝم٤م اًمّمٞمغ اعمختٚمٗم٦م ُمـ اعميمقِّ

 ش.اًمتٓمٗمٞمػ»واعمّمدر واؾمٛمل اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل ُمـ ُم٤مدة 

ل ُم٤مدة  -2  صٞمٖمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م ذم قمنم مجؾ ُمٗمٞمدة. خدمإمم اًمتٗم٤مقمؾ صمؿ اؾمتش اًمرصِّ »طمقِّ

٤م صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة: -3  -طمٚمِّؾ إومٕم٤مل ذم اًمٜمّمقص أشمٞم٦م حتٚمٞمال ًمٖمقيًّ

ف اهللُ،  ُّٚ ﴿وُمـ َيًَتِٕمػَّ ُيِٕمٗمُّ  ٱَوحَجَل
َ
اَلِۡ ٱُض َوََتِؽُّ ۡرأۡل ٤ِد٦  ُخرذدۡج سۡ ٱ﴿، ﴾َتاُل َ٪دػًّ

 ٱِق ٬َ٘ۡ 
َ
ػۡ ﴿، ﴾ِض ۡرأۡل َٜ ٬ۡ ١ۡ ٱَمؿذ  َذ  .﴾ۖ  ٩ُ٢ُ ٤ِّرۡ  حَ َم َٛؽۡ َٜ
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 تصزٓفات امللفل بني املطاعف ّاملَنْس أّ املجال
ُؾ إٓ ٟمققملم ُمـ اًمتٚمٗمٞمؼ ىمد اؾمتٗمدٟم٤م سم٤مٓؾمت٘مراء  :أنَّ اعمُْم٤مقَمػ ٓ َيَتحٛمَّ

ُؼ سمٞمٜمُف وسملم ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء ُؼ سمٞمٜمُف وسملم اعمث٤مل . اعمُٚمٗمَّ ٤م يم٤من اعمث٤مل أو ي٤مئًٞم٤م ،اعمَُٚمٗمَّ  . واويًّ
 ،َأمَّ  :شمٍميٗمفُ  ،أؿمٝمره٤م اإلُم٤مُم٦مُ  ،ومٛمـ اًم٤ٌمب إول أرسمع قمنمة يمٚمٛم٦مً  :ولأُم٤م اًمٜمقع إ

 :واًمٜمٝمل قمٜمف ،ُاْؤُُمؿْ  ،ُأمِّ  ،ُأمَّ  :ومٝمق َُم٠ْمُُمْقٌم: إُمر ُمٜمف ،إَُِم٤مَُم٦مً  ،ُي١َممُّ  ،وُأمَّ  ،ومٝمق آمٌّ  ،إَُِم٤مَُم٦مً  ،َي١ُممُّ 

٦مٌ  ،ُِمَئؿٌّ  :ٜمفوأًم٦ُم ُم ،َُم٠َممٌّ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََم٠ْمُُمؿْ  ،ٓشََم١ُممِّ  ،ٓشَم١ُممَّ  وىِمْس قمغم  ،إًمخ ،ُِمْئاَممٌ  ،ُِمَئٛمَّ

 . ذًمؽ إسم٤مب وإزيَز وإسَّ وُم٤م إًمٞمٝم٤م
وقمٜمد اًمتٕم٤مرض  ،وقمغم اعمتج٤مٟمًلِم ىمقاقِمُد اإلدهم٤مم ،ومتّمدق قمغم الٛمزة ىمقاقمُد اًمتخٗمٞمػ

اَل شمٓمٚم٥م ىم٤مقمدُة اعمٝمٛمقز إسمد ،َي٤مُُمُؿ وَي٤مُززُ  :ومٗمل ُمثؾ ،َٟمْرَى سم٘مقاقمد اإلدهم٤مم قمغم اًمتخٗمٞمػ

وًمٙمـ ىم٤مقمدة اإلدهم٤مم شم٘متيض ٟم٘مَؾ طمريم٦ِم اعمِٞمؿ  ،سمدون الٛمزة :وي٤مُززُ  ،ومٞمّمػم ي٤مُُمؿُ  ،الٛمزة أًمًٗم٤م

َح هذا ،صمؿ اإلدهم٤مم ،واًمزاء إومَم إمم الٛمزة وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،وص٤مر يمام رأي٧َم  ،ومُرضمِّ

ا﴿ ّزٗ
َ
زة اًمث٤مٟمٞم٦َم اعمْمٛمقُم٦َم اٟم٘مٚم٧ٌم واًوا سَمْٞمَد أنَّ الٛم ،ويمذًمؽ قمٛمٚمٜم٤م ذم صٞمٖم٦م اعمتٙمٚمؿ ُمٜمف ﴾حَُؤزُُّ٪٣ۡ أ

 . أُوسُّ  ،َأُوبُّ  ،َأُوزُّ  ،أُومُّ  :قمٛماًل سم٤مًم٘م٤مقمدة اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمتخٗمٞمػ وَمَٞمِّمػْمُ 
 . إصَم٤مصَم٦ُم وإزيُز وإَِريُر وإـمِْٞمُط وإٟملمُ  :وهل ،وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن ُخس يمٚمامت

ون اإلدهم٤مم قمغم همػم وهل إبُّ واإلو٤مض وإًَمُؾ )سمد ،وُمـ اًمث٤مًم٨م أرسمع يمٚمامت

 . ىمٞم٤مس( وإُُُمْقَُم٦مُ 
ْيتَِْم٤مض  :وهل ،وُمـ آومتٕم٤مل ؾمٌع يمٚمامت ِٓ ْيتَِزاُز وا ِ ْٓ ْيتَِج٤مُج وا ِ ْٓ ٤ٌَمُب وا

ْيتِ ِ ْٓ ا

ْيتاَِممُ  ِ ْٓ ْيتَِٙم٤مُك وا ِ ْٓ  . وي٤مءاهت٤م ذم إصؾ مَهزاٌت  ،شمٍميٗم٤مهت٤م شُم٘م٤مُس قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م :وا
شمًع يمٚمامت  :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ . اإلَي٤مُج وم٘مط :إلومٕم٤ملوُمـ ا . وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل آؾمتْئاممُ 

٦ُم وم٘مط :واعمٗم٤مقمٚم٦م . ُمٜمٝم٤م اًمت٠مؾمٞمس واًمت٠مصمٞم٨م واًمت٠مٟملم ِؾ شمًع يمٚمامت ُمٜمٝم٤م  . اعم١ُماوَّ وُمـ اًمتٗمٕمُّ

ُؾ  ُد واًمت٤مًمُّ ُح واًمت٠مومُُّػ واًمت٠مدُّ ؼ ُمـ أسمقاب أظمَرى ،إمم همػم ذًمؽ ،اًمت٠مضمُّ  . وٓيقضمد هذا اعمٚمٗمَّ
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ؼ سملم اعمْم٤مقمػ واعمث٤ملوذًمؽ هق ا :واًمٜمقع اًمث٤مّن ومت٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب إول أرسمٕم٦م  ،عمٚمٗمَّ

٤م ،َيُقصُّ  ،َوصَّ  ،شمٍميُٗمفُ  ،اًمقصُّ  :ٟمحق ،أًمٗم٤مظ : َوُوصَّ  ،َوصًّ ٤م ،ُيَقصُّ  ،ومٝمق واصٌّ  ،َوصًّ

 ،ٓشََمُقصِّ  ،ٓشَمُقصَّ  :ُاْوُصْص: واًمٜمٝمل قمٜمف ،ُوصِّ  ،ُوصَّ  :ومٝمق َُمْقُصْقٌص: إُمر ُمٜمف

٦مٌ  ،ُِمَقصٌّ  :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمَقصٌّ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََمْقُصْص  أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ  ،ُِمْٞمَّم٤مٌص  ،ُِمَقصَّ

٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُوصَّ  :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأَوصُّ  :ُمٜمف َٞم٤منِ  ،أَوصَّ ْقنَ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،ُوصَّ  ،أَوصُّ

ٞم٤مٌت  ،َأَواصُّ   . ُوَصٌص  ،ُوصَّ
٤م ،َيُقجُّ  ،ويمذًمؽ َوجَّ   . ومٝمق واطٌّ  ،َوـم٤ًّم ،َيُقطُّ  ،َوطَّ  . ومٝمق َواجٌّ  ،َوضمًّ

َتٕمٛمؾ ُمٕمٚمقُُمفُ  ،َيامًّ  ،ُيَٞمؿُّ  ،واعمٚمٗمؼ سملم اعمْم٤مقمػ واعمث٤مل اًمٞم٤مئل: ُيؿَّ  ًْ ُيؿَّ  :ُي٘م٤مل ،وٓ ُي

 . وىمٞمؾ هذا ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ،ومٝمق َُمْٞمُٛمْقمٌ  ،ُأًْمِ٘مل ذم اًمٌحر :اعمَٞم٧ُِّم 
ا ،َيَقدُّ  ،وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م َودَّ  ةً  ،َودًّ ْ ل٬َۡ حُۡػ٪٦ُِ ﴿ وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ،َوَُمَقدَّ َودُّوا

ْ ﴿ ﴾َذُيۡػ٪٬٨ُِنَ  ُؽوا َٙ ِي٦َ َز َب٥َا ي٬ََدُّ ٱَّلذ ٌؼ سملم اعمث٤مل اًمقاوي واعمْم٤مقمػ ﴾رُّ وأُم٤م ُمث٤مل  ،هذا ُمٚمٗمَّ

ؼ سملم اعمث٤مل اًمٞم٤مئل واعمْم٤مقمػ ومٝمق:  . الً يَ  ،َيَٞمؾُّ  ،َيؾَّ  اعمٚمٗمَّ
ؾ ،وادَّ  :واعمٗم٤مقمٚم٦مِ .  اًمتقصٞمص واًمتٞمِٛمٞمؿ :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ ؿَ  :واًمتٗمٕمُّ َد َوشَمَٞمٛمَّ ، ٔ  شَمَقدَّ

ّيِٗتا﴿السٍصٖن ال صٖص:  ٌَ ٬٥ُاْ َنِٓيٗػا  ا وم٘مط :واًمتٗم٤مقمؾ ﴾َذخََي٥ذ  . وٓ ي٠ميت همػُمَه٤م ،شَمقادَّ
ُح ىمقاقِمُد  ،وىمقاقمُد اإلدهم٤مم قمغم اعمْمٕمَّػ ،وىمقاقِمُد اعمٕمتؾ شمٜمٓمٌؼ قمغم طمرف اًمٕمٚم٦م وشُمرضمَّ

شمريد ىم٤مقمدُة اعمٕمتِؾ إسمداَل اًمقاو ي٤مًء يمام ذم  يمام ذم اعمِْقَصِص )أًم٦ًم( طمٞم٨م ،اإلدهم٤مم قمٜمد اًمتٕم٤مرض

( وىم٤مقمدُة اإلدهم٤مِم شم٘متيض َٟمْ٘مَؾ طَمَريَم٦ِم اًمّم٤مِد إومَم إمم اًمقاو واإلدهم٤مم ذم  ،اِْيَدْد )أُمر ُمـ َودَّ

حٜم٤مه٤م ،اًمث٤مٟمٞم٦م  . ُِمَقصٌّ  :وم٠َمْصٌَح  ،ومرضمَّ
 ،هَمْٚمَٖمَؾ  ،ىَمْٛمَ٘مؿَ  ،َصْٕمَّمعَ :ومٛمـ اعمٓمٚمؼ ،ومٙمثػٌم ُمـ أٟمقاع ؿمتَّك وأُم٤م اعمْم٤مقمُػ اًمرسم٤مقملُّ 

ََٓؿ ﴿، ٔ  السٍصٖن ال صٖص: َرقْمَرعَ  ۡف َْ ٠ِۡ إِذَا   ،َو٠ْمَو٠مَ  ،ؿَم٠ْمؿَم٠مَ  ،ـَم٠ْمـَم٠مَ  ،َدأدأَ  :وُمـ اعمٝمٛمقز ﴾َوٱَلذ

وُم٤م إمم ذًمؽ: وىمد  ،شَمَقًْمَقَل  ،شَمَدْأَدأَ  ،شَمَٖمْٚمَٖمَؾ  :وُمـ اعمزيد . َوؾْمَقَس  ،َوْهَقهَ  ،َوًَمَقَل  :وُمـ اعمٕمتؾِّ 

 وذم إصمر: يم٤من َيَتَٛمْٚمَٛمُؾ مَتَْٚمُٛمَؾ اًمًٚمٞمؿ. ُمـ ىمٌؾ قُمروَم٧ْم شمّم٤مريُٗمٝم٤م
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  أسئلٌة شفوية

 

 

اعمْم٤مقمػ واعمٝمٛمقز شم٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن؟ اهد ُم٤م هل ُخس يمٚمامت ُمٚمٗم٘م٦م سملم  -1

 ش.إـمٞمط»شمٍميٗمف اًم٘مّمػم ُمـ ُم٤مدة 

وُم٤م اعمراد سم٤معمٚمٗمؼ سملم اعمْم٤مقمػ واعمث٤مل؟ وُم٤م هل اًمٙمٚمامت إرسمع ُمٜمف شم٠ميت ُمـ  -2

ف اعمْم٤مرع اعمٕمروف ُمـ ُم٤مدة   ش.اًمَقطِّ »اًم٤ٌمب إول؟ سِّ

ؼ ىمقاقمد اًمتخٗمٞمػ وىم -3 ٌِّؼ إذا شمٕم٤مرو٧م قمغم اعمٚمٗمَّ قاقمد اإلدهم٤مم؟ اذطمف يمٞمػ شُمٓم

 ش.ي٠مُزرُ »وش ي٠مُُمؿُ »ذم ُمثؾ 

؟ ووحف ُمع إُمثٚم٦م؟ -4  وُمـ أيِّ سم٤مٍب ي٠ميت اعمْم٤مقمػ اًمرسم٤مقملُّ

اًمتل شم٠ميت ُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ واعمٗم٤مقمٚم٦م –ُم٤م هل اًمٙمٚمامت اعمٚمٗم٘م٦م سملم اعمث٤مل واعمْم٤مقمػ  -5

ؾ واًمتٗم٤مقمؾ؟   ش.اًمتٞمٛمؿ»إُمر ًمٚمٛمخ٤مـم٥م اعمٕمٚمقم ُمـ ُم٤مدة  فسِّ واًمتٗمٕمُّ

وُم٤م هق اعمٜم٘مقل قمٜمف هٜم٤م؟ واهد شمٍميػ ش اعمَِقصِّ »ُم ذم يمٞمػ ضمرى اإلدهم٤م -6

 ش.وصَّ »وش َودَّ »اًمٔمرف واعم٤ميض اعمٕمروف ُمـ 
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل يمٚمامت إي٤مب وإجِّ وإزيز واإلو٤مِض وإكِّ واإلُم٤مُم٦م إمم سم٤مب  -1 طمقِّ

 آومتٕم٤مل، واؾمتخرج ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مضِمؿ، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم اصمٜمتل قمنمة مجٚم٦ًم.

٤م وسومٞم٤ًّم ، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ  -2 طمٚمؾ إومٕم٤مل اًمقاردة ذم اًمٜمص أيت حتٚمٞمال ًمٖمقيًّ

 -ُمـ قمٜمِدك:

ُِؾ اًمَ٘م٤مِئِؿ قَمغَم طُمُدوِد َُمثَ »
ه
ٌَْحِر  الل ـِ ومِٞمَٝم٤م يَمَٛمَثِؾ ىَمْقٍم اؾْمَتَٝمُٛمقا قَمغَم ؾَمِٗمٞمٜم٦ٍَم ذِم اًم َواعمُْدِه

ـَ ذِم َأؾْمَٗمٚمَِٝم٤م  ِذي وَم٠َمَص٤مَب سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأقْماَلَه٤م، َوَأَص٤مَب سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأؾْمَٗمَٚمَٝم٤م، وَمَٙم٤مَن اًمَّ

ٌُّقنَ  َتُ٘مقَن اعم٤َمَء وَمَٞمُّم ًْ َٓ  َيّْمَٕمُدوَن وَمَٞم ـَ ذِم َأقْماَلَه٤م:  ِذي ـَ ذِم َأقْماَلَه٤م وَمَ٘م٤مَل اًمَّ ِذي قَمغَم اًمَّ

ٌَُٝم٤م ذِم َأؾْمَٗمٚمَِٝم٤م  ٤م َٟمٜمُْ٘م ـَ ذِم َأؾْمَٗمٚمَِٝم٤م: وَم٢مِٟمَّ ِذي َٟمَدقُمُٙمْؿ شَمّْمَٕمُدوَن وَمُت١ْمُذوَٟمٜم٤َم، وَمَ٘م٤مَل اًمَّ

َتِ٘مل، وَم٢مِْن َأظَمُذوا قَمغَم َأْيِدهيِْؿ وَمَٛمٜمَُٕمقُهْؿ َٟمَجْقا مَجِٞم ًْ ًٕم٤م َوإِْن شَمَريُمقُهْؿ هَمِرىُمقا وَمٜمَ

رُّ إَِزاَرُه سَمْٞمٜم٤َم »ش. ٤ممَجِٞمٕمً  َػ َرضُمٌؾ ََيُ ًَ َْرِض إمَِم َيْقِم  اللِهظَم ْٕ سمِِف وَمُٝمَق َيَتَجْٚمَجُؾ ذِم ا

 ش.اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

ه٤مت قمنم يمٚمامت ُمـ اعمْم٤مقمػ اًمرسم٤مقمل واسمح٨م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اعمٕم٤مضمؿ، صمؿ  -3

 اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجٚمتلم مجٚمتلم.

F F F 
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 تصزٓفات املجال -4
 ،اًمَقضْمُؾ  :ٟمحق ،ومٝمق ٓ ي٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب إول إٓ ًمتقًمٞمد ُمٕمٜمك اعمٖم٤مًم٦ٌم:أُم٤م اعمث٤مل اًمقاويُّ 

وِِم٤َّم ،وي٠ميت ُمـ سم٤مىمل اخلٛم٦ًم ،همٚمٌٝم٤م ذم اًمَقضْمِؾ وهق اخلقف :هق َيْقضُمُؾ اًمِم٤مَة َوضْمالً  :ي٘م٤مل

 ،ومٝمق َواقِمدٌ  ،َوقْمًدا وقِمَدةً  ،يِٕمدُ  ،َوقَمدَ  :شمٍميُٗمفُ  ،اًمَققْمُد َواًْمِٕمَدةُ  :َيٞم  ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن

اًمٔمرف  ،ٓشََمِٕمدْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،قِمدْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمْققُمْقدٌ  ،وقِمَدةً  ،َوقْمًدا ،ُيْققَمدُ  ،وُوقِمدَ 

 :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َُمْققِمَداِن وُِمْٞمَٕمَدانِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْٞمَٕم٤مدٌ  ،ُِمْٞمَٕمَدةٌ  ،ُِمٞمَْٕمدٌ  :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمْققِمدٌ  :ُمٜمف

 ،َأْوقَمَدانِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُوقْمَدى :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأْوقَمدُ  :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،وَُمَقاقِمْٞمدُ  ،دُ َُمَقاقمِ 

وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  ُوقَمدٌ  ،ُوقْمَدَي٤مٌت  ،َأَواقِمدُ  ،َأْوقَمُدْونَ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َوُوقْمَدَي٤من

ا  ﴿ ٬ُ٢٥ِاْ َضاَِضٗ َْ  ﴾َووََسُػواْ ٤َا 

،  ىإل   َّٕلْ   إلىل: م سمٜم٤مًء قمغم ىم٤مقمدة اإلقمالل إوممطُمِذوم٧م اًمٗم٤مء ُمـ اعمْم٤مرع اعمٕمٚمق

ؽَ ﴿ ٜۡ َٙ ۡيَط٦َُٰ يَُِٓػُز٣ُ ٱ١ۡ وسمٜم٤مًء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمت٤مؾمٕم٦م َيقز ىمٚمٌٝم٤م مهزًة ذم اعم٤ميض اعمجٝمقل  ﴾ٱللذ

وطُمذف اًمٗم٤مُء ذم )قِمَدةٍ( وظُمتؿ  . ُأقَمدٌ  ،ُأقْمَدَي٤مٌت  ،ُأقْمَدَي٤من ،ُأقْمَدى ،ُأقِمدَ  :ومٞم٘م٤مل ،وُم١مٟم٨م اًمتٗمْمٞمؾ

 . ٤مًمت٤مء اعمرسمقـم٦م ويُمَن اًمٕملمُ سم
َول٬َۡ ﴿،  ىإل   السٍصٖن ال صٖص: وشمٚمؽ اًمقاو اٟم٘مٚم٧ٌم ي٤مًء ذم أًم٦م سمٜم٤مًء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م

ُخ٣ۡ ِِف ٱل٥ِۡيَعَٰػِ  ۡٙ ػت٣ُّۡ ََلۡعَخ٢َ َْ  ،ُُمَقْيِٕمْٞمدُ  :ومٞم٘م٤مل ،صمؿ شمٕمقد ذم شمّمٖمػمه٤م وشمٙمًػمه٤م ﴾ح٬ََا

 . ٤مًمٕمدم ؾمٙمقهن٤م ويمن ُم٤م ىمٌٚمٝم :وَُمَقاقِمْٞمدُ 
ُف أن ي٠ميت ش اًمقاقمدة»ومجُع شمٙمًػِم  إٓ أن اًمقاو إومَم شمٜم٘مٚم٥م مهزًة اقمتامًدا ش َوَواقِمدُ »طَم٘مُّ

 . قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمت٤مؾمٕم٦م
َٕم٦مُ  :وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ًَّ عُ  ،َوؾِمعَ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمَقؾْمُع واًم ًَ ومٝمق  ،َوؾَمَٕم٦مً  ،َوؾْمًٕم٤م ،َي

 :واًمٜمٝمل قمٜمف ،ؾَمعْ  :إُمر ُمٜمف ،ْقؾُمْقعٌ ومٝمق ُمَ  ،وؾِمَٕم٦مً  ،َوؾْمًٕم٤م ،ُيْقؾَمعُ  ،وُوؾِمعَ  ،واؾِمعٌ 

عْ  ًَ عٌ  :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمْقؾِمعٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََم ًَ َٕم٦مٌ  ،ُِمْٞم ًَ ٤معٌ  ،ُِمٞمْ ًَ  ،َُمْقؾِمَٕم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْٞم
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َٕم٤منِ  ًَ واعم١مٟم٨م ُمٜمف:  ،أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف: َأْوؾَمعُ  ،وَُمَقاؾِمْٞمعُ  ،َُمَقاؾِمعُ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وُِمْٞم

 ،ُوؾْمَٕمَٞم٤مٌت  ،َأَواؾِمعُ  ،واجلٛمع ُمٜمٝمام: َأْوؾَمُٕمْقنَ  ،َوُوؾْمَٕمٞم٤منِ  ،وؾمٕم٤منوشمثٜمٞمتٝمام: أ ،ُوؾْمَٕمك

٥ٗ٢ِْۡا﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  ُوؾَمعٌ  ء  رذَۡحَٗث َو َج ُُكذ ََشۡ ۡٓ ـِ  ﴾َربذ٨َا َو

وٓ حتذف ذم سم٘مٞم٦م  ،وىمد طُمذوم٧م اًمقاو ذم اعمْم٤مرع اعمٕمٚمقم واًمٜمٝمل يمام حتذف ذم َيَذُر َوَيَٓم٠م

ُكَ ﴿يمام ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،اًم٤ٌمب اًمٙمٚمامت ُمـ هذا  ﴾ََل ح٬ََۡس٠ۡ إ٧ِذا ٧ُبَّۡشِ

ومٝمق  ،َوَُمْقُوْققًم٤م ،َوْوًٕم٤م ،َيَْمعُ  ،شمٍميٗمُف: َوَوعَ  ،وُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع: اًمَقْوُع واعمقُوْقعُ 

 ،َْمعْ واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓشمَ  ،إُمر ُمٜمف: َوعْ  ،َوْوًٕم٤م َوَُمْقُوْققًم٤م ومٝمق َُمْقُوْقعٌ  ،ُيْقَوعُ  ،وُوِوعَ  ،واِوعٌ 

َٝ وِۡزرَكَ ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  آظمره إمم. . . . . . واًمٔمرف ُمٜمف: َُمْقِوعٌ  ٨ َْ ٨َا  ۡٓ  ﴾َووََى

ـَ  ،َوَٕم٤م ،َوِٕمْل  ،َوُٕمْقا ،َوَٕم٤م ،شمٍميػ إُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم: َوعْ   ،ؾَمعْ .  َوْٕم

. قِمدْ  ،ؾَمَٕم٤م ،ؾَمُٕمْقا: ؾَمِٕمْل  ،ؾَمَٕم٤م ـَ اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  وذم.  نَ قِمدْ  ،قِمَدا ،قِمُدْوا: قِمِدْي  ،قِمَدا ،ؾَمْٕم

ِْۡػُ٪٣ۡ  ﴿ ۡوَلَِٰػ َو
َ
َِٰل َوٱأۡل ٤َۡن

َ
 ﴾وََكارِۡك٣ۡ٫ُ ِِف ٱأۡل

إُمر  ،ومٝمق َوضِمْٞمفٌ  ،َوضَم٤مَه٦مً  ،َيْقضُمفُ  ،شمٍميُٗمُف: َوضُمفَ  ،وُمـ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس: اًمَقضَم٤مَه٦مُ 

. وذم اًمتٜمزيؾ  اًمخ.  وأًم٦ُم ُمٜمف: ُِمْٞمَجفٌ  ،اًمٔمرف ُمٜمف: َُمْقضَمفٌ  ،واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓشَمْقضُمفْ  ْ،ُمٜمف: ُأْوضُمف

ِ وَِسي٫ٗا﴿اًمٕمزيز:  ٨َِْػ ٱَّللذ  ﴾َوََكَن 

قَم٦مُ   ،ومٝمق واِرعٌ  ،وِرقَم٦مً  ،َوْرقًم٤م ،َيِرعُ  ،شمٍميٗمُف: َوِرعَ  ،وُمـ اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس: اًمَقَرُع واًمرِّ

 . . . . . . . . . وأًم٦م ُمٜمف: ُِمػَمعٌ  ،اًمٔمرف ُمٜمف: َُمْقِرعٌ  ،واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓشَمِرعْ  ،إُمر ُمٜمف: ِرعْ 

شَمْٞمَٝم٤م ُمـ اًمٞم٤مء اعمٗمتقطم٦م واًمٙمنة يمام حُتذف ُمـ حُت  ذُف اًمقاو ذم اعمْم٤مرع ًمقىمققمٝم٤م سملم قَمُدوَّ

 . شاًمققمد»وسم٤مىمل شمٕمٚمٞمالشمف ُمثؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم  ،إُمر

ـَ  ،ِرقَم٤م ،ِرقِمْل  ،ِرقُمْقا ،ِرقَم٤م ،ِرعْ  :شمٍميػ إُمر  . ِرقْم
 :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمتَِّّمٌؾ  ،اشمّم٤مًٓ  ،َيتَِّّمُؾ  ،اشمََّّمؾ :شمٍميُٗمفُ  ،آشّمّم٤مل :وُمـ آومتٕم٤مل

 . ُمـ اًمقصؾ :ُُمتَِّّمٌؾ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓ شَمتَِّّمْؾ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اشمَِّّمْؾ 
ى ُمٜمف ٤ممُ  :وِم٤م يتٕمدَّ َؿَ  :شمٍميٗمفُ  ،آهتِّ ٤َمًُم٤م ،َيتَِّٝمؿُ  ،اهِتَّ ِؿَ  ،ومٝمق ُُمتَِّٝمؿٌ  ،اهِتِّ  ،ُيتََّٝمؿُ  ،واهتُّ

٤َمًُم٤م ِؿْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمتََّٝمؿٌ  ،اهِتِّ ُمـ اًمقهؿ  :ُُمتََّٝمؿٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََمتَِّٝمؿْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اهتَّ
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ََٛمُف ذم ىمقًمف :ُي٘م٤مل ،واًمتُّٝمٛم٦م وعمٕمروم٦م اًمتٕمديالت هٝمٜم٤م راضمع اًمرىمؿ اًمث٤مًم٨م  ،ؿمؽ ذم صدىمفِ  :اهتَّ

 . ُمـ اًم٘مقاقمَد شمٌع سم٤مب آومتٕم٤مل
َتْقىمِدُ  ،اؾْمَتقىَمدَ  :شمٍميٗمفُ  ،وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل آؾمتٞم٘م٤مد ًْ َتْقىمِدٌ  ،َ٘م٤مًدااؾِْمتِٞمْ  ،َي ًْ  ،ومٝمق ُُم

َتْقىَمدُ  ،واؾْمُتْقىِمدَ  ًْ َتْقىَمدٌ  ،ُي ًْ َتْقىِمدْ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،اؾِْمَتْقىمِدْ  إُمر ُمٜمف: ،اؾمتٞم٘م٤مًدا ومٝمق ُُم ًْ  ،ٓشََم

َتْقىَمدٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ًْ َخ٬ََۡٛػ ٧َاٗرا﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  دُمـ اًمقىمق :ُُم ـۡ ِي ٱ ٥ََر٠ِ ٱَّلذ َٞ﴾ 

ْيِرْيَ٘م٤مُق  :وُمـ آومٕمٞمالل ِٓ إُمر  ،ومٝمق ُُمْقَراقٌّ  ،اِْيِرْيَ٘م٤مىًم٤م ،َيْقَراقُّ  ،اِْيَراقَّ  :شمٍميٗمف ،ا

٤م ،اِْيَراىمِْؼ  ،اِْيَراقِّ  ،اِْيَراقَّ  :ُمٜمف ْقا ،اِْيَراىمَّ : واًمٜمٝمل قمٜمف ،اِْيَراىمِّْل  ،اِْيَراىمُّ ـَ  ،ٓشَمْقَراقِّ َ :اِْيَراىِمْ٘م

 . ُمـ اًمقَرق :ُُمْقَراقٌّ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََمْقَراىِمْؼ 
ْيِرْيَ٘م٤مِق وهمػممه٤ماٟم٘مٚم٧ٌم ا ِٓ وىمد  ،ًمًٙمقهن٤م واٟمٙم٤ًمر ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،ًمقاو ي٤مًء ذم آؾْمتِٞمَْ٘م٤مد وا

شملم . ،ؾمٌؼ  وم٠مقِمد ُم٤م ُمرَّ قمٚمٞمؽ ُمـ ىمقاقمد اإلقمالل صمؿ ارضمع إًمٞمٝم٤م اًمٌٍم يمرَّ

ال ُمـ أومٕم٤مل ُمٕمتؾ اًمٗم٤مء  هذا وىمد شمْم٤ميؼ ٟمٓم٤مُق آٟمٗمٕم٤مل وآومٕمالل وآومٕمٞمٕم٤مل وآومٕمقَّ

ا ـ  َراِب إٓ ُم٤مىمٞمؾ ذم إْٟمقِ   . ُمـ اًمقرب وهق اًمٗم٤ًمدـ  ؿم٤مذًّ
 ،إِْيَت٤مًرا ،ُيْقشَمرُ  ،وُأْوشمِرَ  ،ومٝمق ُُمْقشمِرٌ  ،إِْيَت٤مًرا ،ُيْقشمِرُ  ،أْوشَمرَ  :شمٍميٗمفُ  ،اإليت٤مر :وُمـ اإلومٕم٤مل

. وذم  ُمـ اًمِقشمر :ُُمْقشَمرٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمْقشمِرْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،َأْوشمِرْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمْقشَمرٌ 

 ش٠مْوشمُِروا ي٤م أهَؾ اًم٘مرآنومَ »احلدي٨م: 

 ،وُوىم٧َِّم  ،ومٝمق ُُمَقىم٧ٌِّم  ،شَمْقىِمْٞمًت٤م ،ُيَقىم٧ُِّم  ،َوىم٧ََّم  :شمٍميُٗمفُ  ،اًمتَّْقىِمْٞم٧ُم  :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ

 :ُُمَقىم٧ٌَّم  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمَقىم٧ِّْم :واًمٜمَّٝمُل قمٜمف ،َوىم٧ِّْم  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَقىم٧ٌَّم  ،شَمْقىِمْٞمًت٤م ،ُيَقىم٧َُّم 

ِي﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،. ويمذًمؽ اًمتقضمٞمفُ  قىم٧مُمـ اًم ٫ُۡج وَۡسِٕلَ لَِّلذ ۡح٥َ٨َا ﴿ ﴾إِّّنِ وَسذ
َ
خ

ِت ِِبَرۡيٍ 
ۡ
٩٫ُّ ََل يَأ  ﴾ي٬َُّسِ

 ،وُوْوضِمفَ  ،ومٝمق ُُمَقاضِمفٌ  ،ُُمَقاضَمَٝم٦مً  ،ُيَقاضِمفُ  ،َواضَمفَ  :شمٍميُٗمفُ  ،اعمُقاضمٝم٦مُ  :وُمـ اعمُٗم٤مقمٚم٦م

 :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمَقاضِمفْ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،َواضِمفْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَقاضَمفٌ  ،ُُمَقاضَمَٝم٦مً  ،ُيَقاضَمفُ 

 . ُمـ اًمقضمف :ُُمَقاضَمفٌ 
ؾ ًٗم٤م ،َيَتَقىمَُّػ  ،شَمَقىمََّػ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمتَّقىمُُّػ  :وُمـ اًمتٗمٕمُّ  ،وشُمُقىمَِّػ  ،ومٝمق ُُمَتَقىمٌِّػ  ،شَمَقىمُّ
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ًٗم٤م ،ُيَتَقىمَُّػ   :ف ُمٜمفاًمٔمر ،ٓشَمَقىمَّْػ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،شَمَقىمَّْػ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَتَقىمٌَّػ  ،شَمَقىمُّ

 . ُمـ اًمقىمقف :ُُمتَقىمٌَّػ 
 ،وشُمُقْوًمِدَ  ،ومٝمق ُُمَتَقاًمِدٌ  ،شَمَقاًُمًدا ،َيَتَقاًَمدُ  ،شَمَقاًَمدَ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمتَّقاًُمدُ  :وُمـ اًمتٗم٤مقمؾ

 :ُُمَتَقاًَمدٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمَتَقاًَمدْ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،شَمَقاًَمدْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَتَقاًَمدٌ  ،شَمَقاًُمًدا ،ُيَتَقاًَمدُ 

 . دةُمـ اًمقٓ
 ،ُيَقؾْمِقُس  ،َوؾْمَقَس  :شمٍميٗمفُ  ،اًمَقؾْمَقؾَم٦ُم واًمِقؾْمَقاُس  :وُمـ اًمرسم٤مقمل اعمجرد

ومٝمق  ،وِوؾْمَقاؾًم٤م ،َوؾْمَقؾَم٦مً  ،ُيَقؾْمَقُس  ،وُوؾْمِقَس  ،ومٝمق ُُمَقؾْمِقٌس  ،وِوؾْمَقاؾًم٤م ،َوؾْمَقؾَم٦مً 

 وذم.  اًمٔمرف ُمٜمف: ُُمَقؾْمَقٌس  ،واًمٜمٝمل قمٜمف: ٓشُمَقؾْمِقْس  ،إُمر ُمٜمف: َوؾْمِقْس  ،ُُمَقؾْمَقٌس 

٬ُِس ِِف ُنُػورِ ٱنلذاِس ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ ـۡ ِي ي٬َُ  ﴾ٱَّلذ

 ،ومٝمق ُُمَتَقـْمِقطٌ  ،شَمَقـْمُقـًم٤م ،َيَتَقـْمَقطُ  ،شَمَقـْمَقطَ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمَتَقـْمُقطُ  :وُمـ اًمَتَٗمْٕمُٚمُؾ 

 :٤ملي٘م ،ُمـ اًمَقـْمَقـَم٦مِ  :ُُمَتَقـْمَقطٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمَقـْمِقطْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،شَمَقـْمَقطْ  :إُمر ُمٜمف

ٌِلُّ   . ص٤مح سم٤ميمًٞم٤م :شَمَقـْمَقَط اًمّمَّ
ومٝمق  ،مَتَْقًمًِٞم٤م ،َيَتَٛمْقمَم  ،مَتَْقمَم  :شمٍميٗمفُ  ،اًمَتَٛمْقمَم  :وُمـ اًمثالصمل اعمٚمحؼ سم٤مًمرسم٤مقمل اعمجرد

 :ي٘م٤مل ،ُمـ اًمِقٓي٦م :ُُمَتَٛمْقمًم  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓمَتَْقَل  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،مَتَْقَل  :إُمر ُمٜمف ،ُُمَتَٛمْقلٍ 

ؾ قمٚمٞمٜم٤م :ٚمٞمٜم٤مهق َيَتَٛمْقمَم قم ٌَُّف سم٤مًم٤ًمَدة وُيريد أن يتَٗمْمَّ  . وإمم ُهٜم٤م شَمؿَّ اعمث٤مل اًمقاويُّ .يتِم
٤م اعمث٤مل اًمٞم٤مئل ـُ ُيْٛمٜم٤ًم وأُمَّ ـَ اهللُ ومالًٟم٤م َيْٞمُٛم ضمٕمٚمف ُُم٤ٌمريًم٤م  :ومال ي٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب إول إَّٓ َيَٛم

 ،ُمـ اًمراسمع واخل٤مُمسوصُمالَث  ،وُمـ اًمث٤مًم٨م أطمد قمنم ،وُمـ اًمث٤مّن ُخ٦ًُم أومٕم٤ملٍ  . ومٝمق َُمْٞمُٛمْقنٌ 

 . ويمٚمٛمت٤من ُمـ اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس
٤مرُ  ،اًمُٞمُن  :وِم٤م ي٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن ًَ ا ،َيْٞمِنُ  ،َيَنَ  :شمٍميٗمفُ  ،واًمَٞم ٤مًرا ،ُيْنً ًَ  ،وَي

ا ،ُيْقَهُ  ،وُيِنَ  ،ومٝمق ي٤مِهٌ  ٤مًرا ،ُيْنً ًَ ْقرٌ  ،وَي ًُ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اِْيِنْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمْٞم

ةٌ  ،ُِمْٞمَنٌ  :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمٞمِْنٌ  :ف ُمٜمفاًمٔمر ،ٓشَمْٞمِنْ  ٤مرٌ  ،ُِمْٞمَنَ ًَ اِن  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْٞم َُمْٞمِنَ

ى :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأْيَنُ  :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،َُمٞم٤َمِهُ وَُمَٞم٤مؾِمػْمُ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وُِمْٞمَنانِ   ،ُيْنَ

ان :وشمْثٜمٞمتٝمام ي٤منِ  ،َأْيَنَ ْونَ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َوُيْنَ َي٤مٌت  ،٤مِهُ َأيَ  ،َأْيَنُ اٟم٘مٚم٧ٌم اًمٞم٤مء  . ُيَنٌ  ،ُيْنَ
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 . واًوا ذم اعمْم٤مرع اعمجٝمقل سمٜم٤مًء قمغم اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ىمقاقمد اإلقمالل
ـُ واًمَٞمِ٘ملْمُ  :وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ـُ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمَٞمْ٘م ـُ  ،َيِ٘م ـٌ  ،َوَيِ٘مْٞمٜم٤ًم ،َيْ٘مٜم٤ًم ،َيْٞمِ٘م  ،ومٝمق ي٤مىِم

ـٌ  ى ،وَيِ٘م  . ُظ واًمٞمَْنُ واًمَٞمْتؿُ اًمَٞم٘مَ  :وُمـ اًمالزم وم٘مط ،وهذا يٚمزم ويتٕمدَّ
ومٝمق ي٤مومٌِع  ،وُيُٗمْققًم٤م ،َيْٗمًٕم٤م ،َيْٞمَٗمعُ  ،َيَٗمعَ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمَٞمْٗمُع واًمُٞمُٗمْقعُ  :وُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع

ٌََؾ  :ي٘م٤مل ،ؿَم٥مَّ وشَمَرقْمَرَع: وُُمَتٕمدٍ  :َيَٗمَع اًمُٖمالمُ  :ي٘م٤مل ،ِٓزمٌ  ،اًمخ وَيَٕمَرِت  . َصِٕمَدهُ  :َيَٗمَع اجلَ

٤مُة شَمْٞمَٕمُر َيْٕمرً   . يتٕمَدى ،ضب ي٤مومقظَمفُ  :َوَيَٗمَخ اًمقًمَد َيَٗمًخ٤م ،ٓزٌم وم٘مط ،َص٤مطَم٧ْم  :ااًمِمَّ
ُاْوشُمْؿ  :إُمر ُمٜمف ،َيتِْٞمؿٌ  ،ومٝمق ،ُيْتاًم  ،َيْٞمُتؿُ  ،َيُتؿَ  شمٍميٗمف: ،اًمُٞمْتؿُ  :وُمـ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس

ـَ  ،َيْٞمُنُ  ،وَيُنَ  ،اًمخ ا: وَيُٛم ـُ وُمالٌن قمغم أىمرسم٤مئف َُمْٞمَٛمٜم٦ًم وُيْٛمٜمً  ،ُيْنً  ،يم٤من ُم٤ٌمَريًم٤م قمٚمٞمٝمؿ :٤مَيْٞمُٛم

َٝم٤م ٓزُم٦مٌ   . ويُمٚمُّ
ٌُْقؾَم٦مُ  :وُمـ اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس ٌُْقؾَم٦مً  ،َيْٞمٌُِس  ،َيٌَِس  :شمٍميٗمفُ  ،اًمٞمٌُُْس واًمُٞم ٤م َوُي ًً ٌْ ومٝمق  ،ُي

 . ويمالمه٤م ٓزمٌ  ،ومٝمق ي٤مِئٌس  ،َي٠ْمؾًم٤م ،َيْٞمِئُس  ،وَيِئَس  . ي٤مسمٌِس 
٤مًرا ،َيتَِّنُ  ،اشمََّنَ  :شمٍميُٗمفُ  ،آشم٤ًِّمرُ  :وُمـ آومتٕم٤مل ًَ  ،ُيتََّنُ  ،واشمُِّنَ  ،ومٝمق ُُمتَِّنٌ  ،اشِمِّ

٤مًرا ًَ  ،ُُمتََّنٌ  :واًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمتَِّنْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اشِمَِّنْ  :إُمر ُمٜمف  .ومٝمق ُُمتََّنٌ  ،اشِمِّ

َئ٤مُس  ٤ٌمُس ٓزُم٤من ،وآشمِّ ٌْسِ  :وآشمِّ  . ُمـ اًمٞمن واًمٞم٠مس واًمُٞم
شمٍميٗمٝم٤م فم٤مهٌر  . وآؾمتٞمامنُ  ،تٞمئ٤مسآؾم ،آؾمتٞم٘م٤من ،آؾمتٞم٘م٤مظ :وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل

ُف٣٫ُۡ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،ٝمٌؾ ؾم ُٙ ٧
َ
ٓ أ ٨َۡخ٫َا َٜ تَۡي ـۡ َخۡي ﴿ ﴾َوٱ ـۡ ا ٱ ا   َٔ ٥َ٢َ٘ذ ّيٗ  ََنِ

ْ ْ ٩ُ٨ۡ٤ِ َع٢َُه٬ا  ﴾ُف٬ا

َخۡحََسَ ٦َ٤ِ ٱل٫َۡۡػِيۖٓ ﴿ ـۡ وٓي٠ميت اعمث٤مل اًمٞم٤مئل ُمـ آٟمٗمٕم٤مل وهمػمه ُمـ سم٤مىمل أسمقاب اًمثالصمل  ﴾َذ٥َا ٱ

 . مهزة اًمقصؾ اعمزيد ُمع
 ،ُيْقَٟمعُ  ،ومٝمق َي٤مٟمٌِع وُُمْقٟمٌِع: وُأْوٟمِعَ  ،إِْيٜم٤َمقًم٤م ،ُيْقٟمِعُ  ،أْيٜمَعَ  :شمٍميٗمف ،اإلْيٜم٤معُ  :وُمـ اإلومٕم٤مل

وشم٠ميت ُمـ هذا  . ُُمْقَٟمعٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمْقٟمِعْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،َأْيٜمِعْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمْقَٟمعٌ  ،إِْيٜم٤َمقًم٤م

 . واإلي٘م٤مع ،واإليداع ،واإلي٘م٤من ،إلي٘م٤مظا :ُمٜمٝم٤م ،اًم٤ٌمب قمنم يمٚمامت أظمرى
َ  :شمٍميُٗمفُ  ،اًمتٞمًػم :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ ُ  ،َينَّ ا ،ُيَٞمنِّ ػْمً

ًِ ٌ  ،شَمْٞم َ  ،ومٝمق ُُمَٞمنِّ ُ  ،وُينِّ  ،ُيَٞمنَّ

ا ػْمً
ًِ ٌ  ،شَمْٞم ْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَٞمنَّ ْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،َينِّ ٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمٞمَنِّ . وذم دقم٤مء  ُُمٞمَنَّ
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ۡمؽِيوَ ﴿اًم٘مرآن: 
َ
ۡ ِِلٓ أ  ،اًمتٞمٌٞمس :ُمٜمٝم٤م ،وشم٠ميت ُمـ هذا اًم٤ٌمب ؾمٌع يمٚمامت أظمرى ﴾يََّسِ

٦مُ  ،واعمُٞم٤مُمٜم٦مُ  ،واعمُٞم٤مَهة ،اعمُٞم٤مومَٕم٦م :وُمـ اعمُٗم٤مقمٚم٦م . واًمتٞمئٞمس ،واًمتٞمٛمٞمؿ ،واًمتٞمٛملم ًَ  ،واعمُٞم٤مسَم

ؾ ؿُ  :وُمـ اًمتٗمٕمُّ ؿَ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمتََّٞمٛمُّ ؿُ  ،شَمَٞمٛمَّ اًم  ،َيَتَٞمٛمَّ ؿَ  ،ؿٌ ومٝمق ُُمَتٞمِّٛم ،شَمَٞمٛمُّ ؿُ  ،وشُمُٞمٛمِّ اًم  ،ُيَتَٞمٛمَّ ومٝمق  ،شَمَٞمٛمُّ

ؿٌ  ؿْ  :إُمر ُمٜمف ،ُُمَتَٞمٛمَّ ؿْ  ،شَمَٞمٛمَّ ؿٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،واًمٜمٝمل قمٜمف ٓ شَمَٞمٛمَّ ـُ ُمتٕمدٍ  ،ُُمتََٞمٛمَّ  ،ويمذا اًمتٞم٘مُّ

ُ ٓزُم٤م ُظ واًمتََّٞمنُّ ـُ واًمتٞم٘مُّ ؽۡ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،ٌت واًمتٞمٛمُّ ُٜ َ ٦َ٤ِ ٱ١ۡ ْ ٤َا حَحََسذ َٛۡؽُءوا  ﴾َءاِن  َ٘ٱ

ى ُع يٚمزم ويتٕمدَّ  . واًمتٞمٗمُّ
ـُ  :وُمـ اًمتٗم٤مقمؾ ـَ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمتٞم٤مُُم ـُ  ،شَمَٞم٤مَُم ـٌ  ،شَمٞم٤َمُُمٜم٤ًم ،َيَتَٞم٤مَُم  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَتٞم٤َمُِم

ـْ  ـْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،شَمَٞم٤مَُم ـٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمتََٞم٤مَُم ى . ُُمَتَٞم٤مَُم وٓي٠ميت ُمـ  ،واًمتٞم٤مُهُ يٚمزم ويتٕمدَّ

 . هذا اًم٤ٌمب همػُممه٤م
َٟم٠مةُ  :اًمرسم٤مقمل اعمجردوُمـ  ٟمُِ   ،َيْرَٟم٠مُ  :شمٍميُٗمفُ  ،اًْمػَمْ ٟمٌِ   ،َيْرَٟم٠َمةً  ،ُيػَمْ  ،َوُيْرٟمَِ   ،ومٝمق ُُمػَمْ

َٟم٠مُ  َٟم٠مٌ  ،َيْرَٟم٤مةً  ،ُيػَمْ ٟمِْ   :واًمٜمٝمل قمٜمف ،َيْرٟمِْ   :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمػَمْ َٟم٠م :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمػَمْ  :ُي٘م٤مل ،ُُمػَمْ

ٟمَّ  :َيْرَٟم٠َم اًمَٞمدَ  ٌََٖمَٝم٤م سم٤ِمًْمػُمَ  . ٠م وهق احِلٜم٤َّمءُ َص
َٞمَف سم٤مإلسمؾ :ومُه٤م ،وي٠ميت ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُُمْم٤مقَمٗم٤من ٜمَُٝم٤م أو  :ىم٤مل ل٤م :ي٠ْمَي٠َم وهَيْ ٙمِّ ًَ َأْي َأْي ُي

 . ي٤مه ي٤مه يدقمقه٤م

 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

 ؟ سومٝمام ىمّمػًما.شاًمقرود»وش اًمقضمقد»ُم٤م هق اعمث٤مل اًمقاويُّ وُمـ أيِّ سم٤مب ي٠ميت  -1

ف اًمٜمٝمل ًمٚمٛمخ٤مـم٥م اعمٕمٚمقم ُمـ اًمقوـع  -2 هؾ ي٠ميت اعمث٤مل اًمقاويُّ ُمـ اًم٤ٌمب إول؟ سِّ

 ش.اًمقضم٤مه٦م»وش اًمقرع»وإُمر ًمٚمٛمخ٤مـم٥م اعمٕمٚمقم ُمـ 

اًمٙمٚمامت ُمـ اعمث٤مل اًمقاوي شم٠ميت ُمـ آومتٕم٤مل وآؾمتٗمٕم٤مل واإلومٕمـ٤مل واًمتٗمٕمٞمـؾ ُم٤م هل  -3

ومٝم٤م ـمقياًل وىمّمػًما.  واعمٗم٤مقمٚم٦م؟ سِّ
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ـح ذًمـؽ وـٛمـ إُمثٚمـ٦م  -4 ؟ ووِّ ُمـ أيِّ سم٤مب ُمــ اًمثالصمـل اعمجـرد يـ٠ميت اعمثـ٤مل اًمٞمـ٤مئلُّ

 واًمتٍميٗم٤مت.

ًٓ ًمٙمـؾ سمـ٤مب ُم٤م هل إسمقاب اًمًٌٕم٦م ُمـ ُمزيد اًمثالصمل ي٠ميت ُمٜمف اعمث٤مل اًمٞم٤مئل؟ اذيم -5 ر ُمث٤م

 ُمٜمف ُمع شمٍميٗم٤مشمف.

ٟمـ٠مةِ »ُم٤م ُمٕمٜمك  -6 وُمــ أيِّ سمـ٤مٍب ِهـَل؟ ووـح ذًمـؽ ُمـع ش اًمَٞمْٝمَٞمَٝمـ٦مِ »، وشاًمَٞم٠ْمَيـ٠َمةِ »، وشاًمػَمْ

 اًمتٍميٗم٤مت.

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ٌَْس »وش اًمُٞمْنَ »طمقِّ ٍل  -1 ـَ »وش اًمَٞمَ٘مظ»إمم آومتٕم٤مِل، وش اًمُٞم ـَ »إمم آؾمتٗمٕم٤مل، وش اًمُٞمْٛم ش اًمـَٞمَ٘م

 إمم اإلومٕم٤مل، صمؿ اؾمتخدم ُُمْم٤مرقم٤مهِت٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة.ش اًمَٞمَدعَ »و

 -تخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:ًمت٤مًمٞم٦م صمؿ اؾماؾمتخرج اعمث٤مل اًمقاويَّ ُمـ اًمٜمّمقص ا -2

﴿ ٓ وۡ  َُكذ٥َا
َ
ٌۡ َطؽۡ ا ٢ِّ١ۡ َُٛػواْ ٧َارٗ أ

َ
َ٪ا ِب أ

َ
أ ُ  ٱَٙ ٓۡ ﴿، ﴾َّللذ َٝ وِزۡ َووََى ٨ َْ دٱ﴿، ﴾رَكَ ٨َا  ـۡ ِي ي٬َُ ٬ُِس َّلذ

حۡ ﴿، ﴾نلذاِس ٱِِف ُنُػورِ 
َ
 خ

ۡ
٩٫ُّ ََل يَأ ِيد٦َ إِذَا ٱ﴿وم٠موشمروا ي٤م أهؾ اًم٘مرآن، ، ﴾ِت ِِبرَۡيٍ ٥ََ٨ا ي٬َُّسِ َّلذ

ُ ٱذَُِٞؽ  ٓ ﴿، ﴾٬ُ٢ُٛب٣٫ُُۡ   وَِس٢َۡج َّللذ وۡ  َذ٥َا
َ
ٙۡ أ ٢َيۡ  خ٣ُۡ َس  .﴾َوََل رََِكب   ٠  َعيۡ  ٩ِ ٦ِ٤ۡ َْ

 ه٤مت ؾم٧م يمٚمامت ُمـ اعمث٤مل اًمٞم٤مئلِّ واؾمتخدم ُم٤موٞمٝم٤م ُمـ إومٕم٤مل ذم مجؾ ُمٗمٞمدة. -3

F F F 
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 َتَصاِرُٓف األجْف -5
 ،ومٛمـ إول اًْمَ٘مْقُل  ،إضمقف اًمقاويُّ ٓي٠ميت صمالصمٞم٤م جمرًدا إٓ ُمـ اًم٤ٌمسملم إوِل واًمث٤مًم٨م

 ،ىُمْؾ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمُ٘مْقٌل  ،ىَمْقًٓ  ،ُيَ٘م٤مُل  ،وىِمْٞمَؾ  ،ومٝمق ىم٤مئٌؾ  ،ىَمْقًٓ  ،َيُ٘مْقُل  ،ىَم٤مَل  :شمٍميٗمفُ 

 :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْ٘مَقاٌل  ،ُِم٘مَقًَم٦مٌ  ،ُِمْ٘مَقٌل  :أًم٦م ُمٜمف ،َُمَ٘م٤مٌل  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمُ٘مْؾ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف

واعم١مٟم٨م  ،َأىْمَقُل  :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،َوَُمَ٘م٤مِويُؾ  ،َُمَ٘م٤مِوُل  :ٝمامواجلٛمع ُمٜم ،وُِمْ٘مَقَٓنِ  ،َُمَ٘م٤مَٓن

 . وىُمَقٌل  ،ىُمْقًَمَٞم٤مٌت  ،وَأىَم٤مِوُل  ،َأىْمَقًُمْقنَ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،أىمَقِٓن وىُمْقًَمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ىُمْقمَم  :ُمٜمف
٦ِم واًمتٗمْمٞمؾ وقمدُم اٟم٘مالهب٤م ذم أًم ،اٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاُو أًمًٗم٤م ذم اًمٔمرِف سمٜم٤مًء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م

ومل شمٜم٘مٚم٥م اًمقاُو ذم َُمَ٘م٤مِوَل وَُمَ٘م٤مِوْيَؾ وَأىم٤مِوُل مهزًة يمام اٟم٘مٚم٧ٌم ذم  ،ووم٤مًء حِلَؼِّ آؾمتثٜم٤مء ُمٜمٝم٤م

 . ًمٕمدم وضمقد اعمد اًمزائد ذم ُمٗمرداهت٤م ،َُمَراِئَر وىمالِئدَ 
ْوِر واًمِزَي٤مَرِة )ي٤مئٝم٤م ُمٜم٘مٚم٦ٌم ُمـ اًمقاو سمٜم٤مًء قمغم  شمٍميػ اعم٤ميض اعمث٧ٌم اعمٕمٚمقم ُمـ اًمزَّ

 ،ُزْرمُت٤َم ،ُزْرَن: ُزْرَت  ،َزاَرشَم٤م ،َزاُرْوا: َزاَرْت  ،َزاَرا ،اعمقوع إول ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م( َزارَ 

: ُزْرُت  ،ُزْرمُت٤َم ،ُزْرشُمْؿ: ُزْرِت  َـّ اةِؽَ ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ٤مُزْرٟمَ  ،ُزْرشُم َٜ َٰ ُزۡرُت٣ُ ٱل٥َۡ  ﴾َضِتذ

وىمد طُمِذوم٧م شمٚمؽ  ،٤م اٟمٓم٤ٌمىًم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦ماٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاُو ذم اًمّمٞمغ اخلٛمس إومم أًمٗمً 

 .إًمػ ومٞمام سمٕمده٤م سم٥ًٌم اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم
: اًمخ ،ِدْيَٛمَت٤م ،ِدْيُٛمْقا: ِدْيَٛم٧ْم  ،ِدْياَم  ،ِدْيؿَ  :شمٍميػ اعم٤ميض اعمجٝمقل ُمـ اًمدوام ـَ  ،ُدُْم

غ اعمٕمٚمقم وٓ ومرق سملم صٞم ،ويمُن اًمٗم٤مء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م ،ىمد اقمتٛمد اٟم٘مالُب اًمقاو ي٤مءً 

ـَ   ﴾٤َا ُد٤ُۡخ٣ۡ ُضُؽ٤ٗا  ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ٤مُدُْمٜمَ ـ  إمم ـ  واعمجٝمقل ذم ُدُْم

 ،شَمُزْوَٓنِ  ،َيُزْوًُمْقَن: شَمُزْوُل  ،َيُزْوَٓنِ  ،َيُزْوُل  :شمٍميػ اعمْم٤مرع اعمٕمٚمقم ُمـ اًمزوال

: شَمُزْوُل  ـَ : َأُزْوُل  ،شَمُزْوَٓنِ  ،شَمُزْوًُمْقَن: شَمُزْوًملِْمَ  ،شَمُزْوَٓنِ  ،يُزًْم ـَ . وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  َٟمُزْوُل  ،شَمُزًْم

ن حَُؾوََل  ﴿
َ
ۡرَض أ

َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن ُٝ ٱلفذ َ ُح٥ِۡف  ﴾إِنذ ٱَّللذ

إٓ أن شمٚمؽ اًمقاَو ؾم٘مٓم٧م ُمـ  ،ىمد اٟمت٘مٚم٧م طَمَريم٦ُم اًمقاو إمم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م َوومً٘م٤م ًمٚم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م
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ـَ » ـَ »و ش َيُزًْم  . ٕضمؾ اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملمش شَمُزًْم
:  ،شُمَث٤مسَم٤منِ  ،ُيَث٤مسُمْقَن: شُمَث٤مُب  ،ُيَث٤مسَم٤منِ  ،ُيث٤مُب  :يػ اعمْم٤مرع اعمجٝمقل ُمـ اًمثَّقابشمٍم ـَ ٌْ ُيَث

: ُأصَم٤مُب  ،شُمَث٤مسَم٤منِ  ،شُمَث٤مسُمْقَن: شُمَث٤مسملِْمَ  ،شُمَث٤مسَم٤منِ  ،شُمَث٤مُب  ـَ ٌْ  . ُٟمَث٤مُب  ،شُمَث
ـْ ُمـ احلَْقرِ  ْقَرا ،ًمـ حُيْقرَ  :اعمْم٤مرع اعم١ميمد سمَٚم ْقَر اًمخًمـ حُيْقُروْ  ،ًمـ حَيُ  . ا: ًَمـ حَتُ

ْقَزا ،مَلْ ََيُزْ  :اعمْم٤مرع اعمجزوم سمَٚمْؿ ُمـ اجلقازِ  زْ  ،مَل ََيُ ْقُزْوا: مل دَمُ ْقَزا ،مل ََيُ ْزَن:  ،مَلْ دَمُ مَلْ ََيُ

زْ  ْقَزا ،مَلْ دَمُ ْقِزْي  ،مَل دَمُ ْقُزْوا: مل دَمُ ْقَزا ،مل دَمُ ْزَن: مَل َأضُمزْ  ،مَل دَمُ  . مل َٟمُجزْ  ،مَل دَمُ
ْؼ  :جٝمقل ُمـ اًمًققاعم ًَ ٤مىَم٤م ،مَلْ ُي ًَ ْؼ  ،مَل ُي ًَ ٤مىُمْقا: مل شُم ًَ ٤مىَم٤م ،مَلْ ُي ًَ ْؼ  ،مل شُم ًَ : مل شُم ـَ ْ٘م ًَ مل  ،مل ُي

٤مىَم٤م ًَ ٤مىُمْقا ،شُم ًَ ٤مىمِْل  ،مل شُم ًَ ٤مىَم٤م ،مل شُم ًَ ـَ  ،مل شُم ْ٘م ًَ ْؼ  ،مل ُأؾَمْؼ  ،مل شُم ًَ  . مل ُٟم
ل سم٥ًٌم اضمتامع وإًمُػ ذم ؾمٌع صٞمغ اعمجٝمق ،ؾم٘مٓم٧م اًمقاُو ذم ؾمٌع صٞمغ اعمٕمٚمقم

 . اًم٤ًميمٜملم
َـّ  :اعمْم٤مرع اعم١ميمد سم٤مًمالم واًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م َـّ  ،ًَمَٞمُ٘مْقَٓنِّ  ،ًَمَٞمُ٘مْقًَم : ًَمَتُ٘مْقًَم َـّ  ،ًَمَتُ٘مْقَٓنِّ  ،ًَمَٞمُ٘مْقًُم

َـّ  : ًَمَتُ٘مْقًَم َـّ  ،ًَمَتُ٘مْقٓنِّ  ،ًَمَٞمُ٘مْٚمٜم٤َمنِّ
: ًَمَتُ٘مْقًمِ َـّ : ٕىَُمْقًمَ  ،ًَمَتُ٘مْقَٓنِّ  ،ًَمَتُ٘مْقًُم َـّ  ،َـّ ًَمَتُ٘مْٚمٜم٤َمنِّ  . ًَمٜمَُ٘مْقًَم

َـّ  :اعمجٝمقل ُمـ ذًمؽ َـّ  ،ًمُٞمَداؾَم٤منِّ  ،ًمُٞمَداؾَم : ًَمُتَداؾَم َـّ  ،اًمخ ،ًَمُٞمَدؾْمٜم٤َمنِّ  ،ًَمُتَداؾَم٤منِّ  ،ًَمُٞمَداؾُم

 وُمْرَن. ،وُمْقَرا ،وُمْقُرْوا: وُمْقِرْي  ،وُمْقَرا ،وُمرْ  :وإُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم ُمـ اًمَٗمْقِر واًمَٗمَقَرانِ 

وَمُحِذوم٧ِم  ،وص٤مرت اًمراء جمزوُم٦ًم سم٤مُٕمر ،٧ِم قمالُم٦م اعمْم٤مرعطُمِذوم :أصٚمُف شَمُٗمْقرُ ش وُمرْ »

ُك آسمتداء ىمد  ،اًمقاُو ٕضمؾ اضمتامع اًم٤ًميمٜملم رُّ صمؿ قم٤مدت ذم اًمّمٞمغ إرسمع ًمذه٤مب اعم٤مٟمِِع: وحَتَ

 . َأهْمٜمَك قمـ مهزة اًمقصؾ
ْقَددِ  ًُ  ،ؾُمْقَدانِّ  ،ؾُمْقِدنَّ  ،ؾُمْقُدنَّ  ،ؾُمْقَدانِّ  ،ؾُمْقَدنَّ  :إُمر اعم١ميمد سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ُمـ اًم

 . ؾُمْدَٟم٤منِّ 
 َٓ ،آشََمُٖمْقرَ  ،ٓشَمُٖمْقُرْوا: ٓشَمُٖمْقِرْي  ،ٓشَمُٖمْقَرا ،ٓشَمُٖمرْ  :واًمٜمٝمل عمُِخ٤مـم٥ٍم ُمٕمٚمقم ُمـ اًمَٖمْقرِ 

 . شَمُٖمْرنَ 
 . اًمتٕمديالت ذم صٞمغ إُمر واًمٜمٝمل ُمثُٚمٝم٤م ذم اعمْم٤مرع اعمجزوم
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ٌَْقل َـّ  :واًمٜمٝمل اعم١ميمد سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ُمـ اًم ٌُْقًَم ٌُْقٓنِّ  ،ٓشََم َـّ  ،ٓشَم
ٌُْقًمِ : ٓشََم َـّ ٌُْقًُم  ،ٓشَم

ٌُْقَٓنِّ  ٌُْٚمٜم٤َمنِّ  ،ٓشَم  . ٓشََم
 ،ضم٤مئَٕمت٤من ،ضم٤مِئُٕمْقَن: ضم٤مِئَٕم٦مٌ  ،ضم٤مئٕم٤من ،ضم٤مئعٌ  :اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اجلُْقع

 . اٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاو مهزًة سمٜم٤مء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مذة ُمـ اإلقمالل.ضم٤مِئَٕم٤مٌت 
ٞم٤مٟم٦م  ،َُمُّمْقَٟمَت٤منِ  ،َُمُّمْقُٟمْقَن: َُمُّمْقَٟم٦مٌ  ،َُمُّمْقَٟم٤من ،َُمُّمْقنٌ  :اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمـ اًمّمِّ

٤مَيَرًة ًمٚمراسمٕم٦م ُمـ اإلقمالل. َُمُّمْقَٟم٤مٌت  ًَ  . ىمد طُمذوم٧م إطمدى اًمقاويـ ُُم
 ،وظِمْٞمَػ  ،ومٝمق ظم٤مِئٌػ  ،ظَمْقوًم٤م ،َُي٤َمُف  ،ظَم٤مَف  :شمٍميٗمفُ  ،اخلَْقُف  :وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م

 . اًمخ ،ََٓتَْػ  :ٜمٝمل قمٜمفواًم ،ظَمْػ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق خَمُْقٌف  ،ظَمْقوًم٤م ،ُُي٤مُف 
سم٘مٞم٧م اًمقاو قمغم  . ضَمِقوُمْقا... اًمخ ،ضَمِقوًم٤م ،ضَمِقَف  :شمٍميػ اعم٤ميض اعمٕمٚمقم ُمـ اجلَقِف 

 . أضْمَقُف وضَمْقوَم٤مءُ  :وم٢منَّ صٞمٖم٦م اًمّمٗم٦م ُمٜمف ،ًمُٗم٘مدان اًمنمط اًمث٤مّن ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م ،طم٤مل٤م
ْقكِ  :  ،ؿِمْٞمَٙمَت٤م ،ُٙمْقا: ؿِمْٞمَٙم٧ْم ؿِمٞمْ  ،ؿِمْٞمًٙم٤م ،ؿِمْٞمَؽ  :شمٍميػ اعم٤ميض اعمجٝمقل ُمـ اًمِمَّ ـَ ؿِمْٙم

ـَ    . ظِمْٗمٜم٤َمـ  إمم ـ  اًمخ ُمثؾ ظِمْٗم
 ،َيَٙمْدَن: شَمَٙم٤مدُ  ،شَمَٙم٤مدانِ  ،َيَٙم٤مُدْوَن: شَمَٙم٤مدُ  ،َيَٙم٤مَدانِ  ،َيَٙم٤مدُ :اعمْم٤مرع اعمٕمٚمقم ُمـ اًمٙمقد

ـَ  ،شَمَٙم٤مَدانِ    . َٟمَٙم٤مدُ  ،شَمَٙمْدَن: َأيَم٤مدُ  ،شَمَٙم٤مَدانِ  ،شَمَٙم٤مُدْوَن: شَمَٙم٤مِدْي
 . ُي٘م٤مٓنِ  ،قل سمْمؿِّ قمالُم٦م اعمْم٤مرع ُِمْثُؾ ُيَ٘م٤ملواعمجٝم

ـَ  ،ظَم٤موَم٤م ،ظَم٤موُمْقا: ظَم٤مذِمْ  ،ظَم٤موَم٤م ،ظَمْػ  :إُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم  . ظَمْٗم
ـَ  ،َََٓت٤َموَم٤م ،َََٓت٤َموُمْقا: ََٓت٤َمذِمْ  ،ََٓت٤َموَم٤م ،ََٓتَْػ  :اًمٜمٝمل قمٜمف  . َََٓتْٗم

تَ  ،اؾِْمَت٤مكَ  :شمٍميٗمفُ  ،آؾمتٞم٤مكُ  :وُمـ آومتٕم٤مل ًْ َت٤مكٌ  ،اؾْمتِٞم٤ميم٤مً  ،٤مكُ َي ًْ  ،واؾْمتِٞمَْؽ  ،ومٝمق ُُم

َت٤مكُ  ًْ َت٤مكٌ  ،اؾِْمتَِٞم٤ميًم٤م ،ُي ًْ َتْؽ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اؾِْمَتْؽ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُم ًْ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََم

َت٤مكٌ  ًْ  . ُُم
 ،أصؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ سمٙمن اًمٕملم: واؾمِؿ اعمٗمٕمقل واًمٔمرف واعمّمدر اعمٞمٛمل سمٗمتحٝم٤م

ُق أن سم٤مًم٘مرائـ يمام ُمرَّ   . ذم اومتٕم٤مل اعمْم٤مقمػ وُيٗمرَّ
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ؾْمتَِٓم٤مقَم٦مُ  :وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل ِٓ َتٓمِْٞمعُ  ،اؾِْمَتَٓم٤معَ  :شمٍميٗمفُ  ،ا ًْ َتٓمِٞمْعٌ  ،اؾِْمتَِٓم٤مقَم٦مً  ،َي ًْ  ،ومٝمق ُُم

َتَٓم٤معُ  ،واؾْمُتٓمِْٞمعَ  ًْ َتَٓم٤معٌ  ،اؾِْمتَِٓم٤مقَم٦مً  ،ُي ًْ َتٓمِعْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اؾِْمَتٓمِعْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُم ًْ  ،ٓشَم

َتَٓم٤معٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ًْ  . ُُم
٦مٌ  :ُي٘م٤مُل  ،آْٟمِٗمَٞم٤مُق  :وُمـ آٟمٗمٕم٤مل  ،اِْٟمَٗم٤مَق  :شمٍميٗمفُ  ،َهَٚمَٙم٧ْم أو ُهِزًَم٧ْم  :اْٟمَٗم٤مىَم٧ِم اًمداسمَّ

 . ُُمٜمَْٗم٤مٌق  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمٜمِْٗمْؼ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اِْٟمِٗمْؼ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمٜمَْٗم٤مٌق  ،اِْٟمِٗمَٞم٤مىًم٤م ،َيٜمَْٗم٤مُق 
طْمِقَرارُ  :وُمـ آومٕمالل ِٓ  ،وىمد قمروم٧َم شمٍميٗمٝمام ذم سَم٤مسَمْٞمٝمام ،ْيَرارُ آقْمقِ  :وآومٕمٞمالل ،ا

ال ،وٓ ي٘مع ومٞمٝمام رٌء ضَمِدْيٌد ُمـ اإلسمدال  ،وٓ ي٠ميت إضمقف اًمقاوي ُمـ آومٕمٞمٕم٤مل وآومٕمقَّ

 . واهلل أقمٚمؿ
 . واإلضم٤مزة ،واإلؿم٤مرة ،واإلرادة ،اإلطم٤مـم٦م :وُمـ اإلومٕم٤مل

 ،َأَرْدَن: َأَرْدتَّ  ،َأَراَدشَم٤م ،َراَدْت َأَراُدْوا: أَ  ،َأراَدا ،َأَرادَ  :ٟمحق ،شمٍميػ اعم٤ميض اعمٕمروف

َـّ  ،أردمت٤م ،أردتِّ  ،أردشُمؿ ،أردمت٤م  . أردٟم٤م ،أردتُّ  ،أردشم
 . َأضِمْزنَ  ،َأضِمْٞمَزا ،َأضِمْٞمُزْوا: َأضِمْٞمِزْي  ،َأضِمْٞمَزا ،َأضِمزْ  :ٟمحق ،وإُمر

ؾ .اعمَج٤مَوَزة :واعمُٗم٤مقمٚم٦مِ  .اًمتَّّْمِقير :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ ُد  :واًمتٗمٕمُّ  ،اًمتٗم٤مُوت :اًمتٗم٤مقُمؾِ و  .اًمتزوُّ

ْت  ،وشمّم٤مريٗمٝم٤م ُمثؾ اًمّمحٞمح  . وىمد ُمرَّ
ْقَُمَٕم٦مُ  :وُمـ اًمرسم٤مقمل اعمجرد يْمِقْئَدادُ  :واعمزيدِ  ،اًمّمَّ ِٓ  . ا

٤م إضمقف اًمٞم٤مئلُّ ومال ي٠ميت ُمـ إسمقاب إول  ،إمم هٜم٤م اٟمتٝمك إضمقف اًمقاوي وأُمَّ

ٌُُف ُمـ اًمث٤مّن  . ذُّ ُمـ اًم٤ًمدسوَيُِم  ،وىمٚمٞمٌؾ ُمـ اًمث٤مًم٨م ،واًمراسمع واخل٤مُمس: هم٤مًم
ٌَْٞمعُ  :ومٛمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن ٤ٌَمعُ  ،وسمِْٞمعَ  ،ومٝمق سم٤مِئعٌ  ،سَمْٞمًٕم٤م ،َيٌِْٞمعُ  ،سم٤معَ  :شمٍميٗمفُ  ،اًم ومٝمق  ،سَمْٞمًٕم٤م ،ُي

ٌْٞمَعٌ  :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمٌِْٞمعٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،َٓ شَمٌِـعْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،سمِعْ  :إُمر ُمٜمف ،َُمٌِْٞمعٌ  ٌَْٞمَٕم٦مٌ  ،ُِم  ،ُِم

ٌَْٞم٤معٌ  ٌَْٞمَٕم٤منِ  ،َٕم٤منَُمٌِٞمْ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِم ٤ٌَمِيْٞمعُ  ،واجلٛمع ُمٜمٝمام: َُم٤ٌَمِيعُ  ،َوُِم  :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،َوَُم

 ،َأسَم٤مِيعُ  ،َأسْمَٞمُٕمْقنَ  :اجلٛمع ُمٜمٝمام ،َأسْمَٞمَٕم٤مِن وسُمْققَمَٞم٤من :وشمثٜمٞمتٝمام ،سُمْققَمك :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأسْمَٞمعُ 

 . سُمٞمَعٌ  ،سُمْققَمَٞم٤مٌت 
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وقمغم اًمّمٞمغ  ،قَمٞم٤مٌت سمٜم٤مًء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمسمٕم٦ماٟم٘مٚم٧ٌم اًمٞم٤مء واًوا ذم سُمْققَمك وسُمْققَمَٞم٤مِن َوسُمقْ 

 ،طَم٤مىَم٧ْم  ،طَم٤مىُمْقا ،طَم٤مىَم٤م ،طم٤مَق  :ٟمحق ،اخلٛمس إومم ُمـ اعم٤ميض اعمٕمٚمقم شمٜمٓمٌؼ اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م

وقمغم مجٞمع صٞمغ اعم٤ميض اعمجٝمقل يٜمٓمٌؼ اعمقوع اًمث٤مّن ُمـ  ،طَم٤مىَمَت٤م: وقمغم اًم٤ٌمىمل ُمـ ِصَٞمِٖمفِ 

ـَ  :ٟمحق ،اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م َـّ  ،سمِْٕمُتاَم  ،سمِْٕمُتْؿ: سمِْٕم٧ِم  ،سمِْٕمُتاَم  ،ْٕم٧َم سمِ  ،سمِْٕم  ،سمِْٕمٜم٤َم ،سمِْٕم٧ُم  ،سمِْٕمُت

٤ٌَم ،ظِمْٞم٥َم  :واعمجٝمقل ٟمحق ٧ٌَْم  ،ظِمْٞم ٌُْقا: ظِمْٞم ـَ اًمخ ،ظِمْٞمٌََت٤م ،ظِمْٞم ٌْ  . ظِم
ـْ َيٌِْٞمٜم٤َم ،ًمـ َيٌلِْمَ  :اعمْم٤مرع اعمٜمّمقب ـْ َيٌِْٞمٜمُْقا. اعمْم٤مرع اعمجزوم ،ًَم ْؾ  :ًَم ًِ ٞماْلَ  ،مَلْ َي ًِ  ،مَلْ َي

ْٞمُٚمْقا ًِ  . ومل ُُي٥َْم اًمخ . اًمخ ،ًمـ ُي٤ٌمعَ  :ٟمحق ،واعمجٝمقل . اًمخ ،مَلْ َي
ـَ  ،ظِمْٞمَٓم٤م ،ظِمْٞمُٓمْقا: ظِمْٞمٓمِْل  ،ظِمْٞمَٓم٤م ،ظِمطْ  :إُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم ُمـ اخلَْٞمطِ   . ظِمْٓم

ْٞمد  . ْدنَ ٓشََمِّم  ،ٓشَمِّمْٞمَدا ،ٓشَمِّمٞمُْدْوا: ٓشَمِّمْٞمِدْي  ،ٓشَمِّمْٞمَدا ،ٓشَمِّمدْ  :اًمٜمٝمل ًمف ُمـ اًمّمَّ
ْيَٕم٤منِ   . َراِئَٕم٤مٌت  ،َراِئَٕمَت٤منِ  ،َراِئُٕمْقَن: َراِئَٕم٦مٌ  ،َراِئَٕم٤منِ  ،َراِئعٌ  :اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمرَّ
 . َُمِزْيَداٌت  ،َُمِزْيَدشَم٤منِ  ،َُمِزْيُدْوَن: َُمِزْيَدةٌ  ،َُمِزْيَدانِ  ،َُمِزيدٌ  :اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمـ اًمزي٤مدة

 وومً٘م٤م ًمٚم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦مُٟم٘مٚم٧م وٛم٦م اًمٞم٤مء إمم ا ،َُمِزْيٌد أصٚمف َُمْزُيْقدٌ 
ِ
اء وطُمذوم٧ِم اًمٞم٤مُء  ،ًمزَّ

 . صمؿ اٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاو ي٤مًء ًمقىمققمٝم٤م سمٕمد يمنة،ويُمنِت اًمزاُء شَمْذيَم٤مًرا ًمٚمٞم٤مء ،ٕضمؾ اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم
ومٝمق ظَم٤مِئٌؾ:  ،َوظَمَٞماَلًٟم٤م ،ظَمْٞمالً  ،َُي٤َمُل  ،ظَم٤مَل  :شمٍميٗمفُ  ،اخلََٞمالنُ  :وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م

ََٓتَْؾ: اًمٔمرف  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،ظَمْؾ  :ومٝمق خِمْٞمٌؾ: إُمر ُمٜمف ،َوظَمَٞماَلًٟم٤م ،ظَمْٞمالً  ،ُُي٤َمُل  ،وظِمْٞمَؾ 

 :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،خَم٤َمٓن وخِمَْٞمالنِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،خِمَْٞم٤مٌل  ،خِمَْٞمَٚم٦مٌ  ،خِمْٞمٌَؾ  :وأًم٦م ُمٜمف ،خَم٤َمٌل  :ُمٜمف

َأظْمَٞمالَِن  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ظُمقمَم  :َواعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأظْمَٞمُؾ  :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمِؾ ُمٜمف ،وخَم٤َمِيْٞمُؾ  ،خَم٤َمِيُؾ 

 . ظُمَقٌل  ،ظُمْقًَمَٞم٤مٌت  ،َأظَم٤ميُؾ  ،َأظْمَٞمُٚمْقنَ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وظُمْقًَمَٞم٤منِ 
٧ِم اًْمَٕمٜمْزُ  :ي٘م٤مل ،اًمَتٞمَُس  :وُمـ اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس ًَ ص٤مر ىَمرٟم٤مه٤م يم٘مرّن اًمققمؾ ذم  :شَمِٞم

٤م ،َيْتِٞمُس  ،شَمِٞمَس  :شمٍميٗمفُ  . ـُمقل٤م ًً ٤مءُ  ،ومٝمق َأشْمَٞمُس  ،شَمَٞم ًَ  :اًمٜمٝمل قمٜمف ،شمِْس  :ر ُمٜمفإُم ،وهل شَمْٞم

 . اًمخ ،ٓشَمتِْس 
 . قمدم اٟم٘مالب اًمٞم٤مء أًمًٗم٤م سمٜم٤مًء قمغم وم٘مدان اًمنمط اًمث٤مّن ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م
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إُمر  ،ُُمْرشَم٤مٌب  :ومٝمق ،اِْرشمَِٞم٤مسًم٤م ،َيْرشَم٤مُب  ،اِْرشَم٤مَب  ،شمٍميُٗمفُ  ،آرشمٞم٤مُب  :وُمـ آومتٕم٤مل

 . ُُمْرشَم٤مٌب  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمْرشَم٥ْم  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اِْرشَم٥ْم  :ُمٜمف
ؾْمتَِخ٤مَرةُ  :وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل ِٓ ْٟمِحٞم٤َمُص  :وآٟمٗمٕم٤مل . ا ِٓ ْصِٞمَداُد  :وآومٕمالل . ا ِٓ  .ا

سْمٞمِْٞمَْم٤مُض  :وآومٕمٞمالل ِٓ وٓ ي٠ميت إضمقف اًمٞم٤مئل ُمـ  ،شمٍميٗم٤مهت٤م ُمٕمٚمقُم٦م ومٞمام ىَمٌُْؾ  ،ا

ال: وُمـ اإلومٕم٤مل  ﴾ا ََل حُؾِۡغ ٬ُ٢َُٛب٨َاَربذ٨َ ﴿وذم دقم٤مء اًم٘مرآن  ،اإلَزاهَم٦مُ  :آومٕمٞمٕم٤مل وآومٕمقَّ

٤ٌَمَيٜم٦َمُ  :واعمٗم٤مقمٚم٦مِ  ،اًمتْ٘مِٞمْٞمدُ  :واًمتٗمٕمٞمؾ ؾ ،اعمُ ُ  :واًمتٗمٕمُّ . وذم اًمتٜمزيؾ  ـُ اًمتدايُ  :واًمتٗم٤مقُمؾ ،اًمَتَٓمػمُّ

 ﴾إَِذا حََػايَجُخ٣ ةَِػي٦ٍۡ ﴿اًمٕمزيز: 

 . اروهق اًمٗمجقر وقمدم آؾمت٘مر ،اًمَتَٝمْٞمُٕمرُ  :واًمَتَٗمْٕمُٚمؾ ،وُمـ اًمرسم٤مقمل اعمجرد اْلَْٞمَٛمٜم٦َمُ 
 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

؟ سف  -1 ش اًم٘مـقَل »ُم٤م هل أسمقاب اًمثالصمـل اعمجـرد يـ٠ميت ُمٜمٝمـ٤م إضمـقف اًمـقاويُّ

 ػًما وـمقياًل.شمٍميًٗم٤م ىمّم

ف اؾمٛمل اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل ُمـ  -2 ؟ وُمــ أيِّ سمـ٤مب شاخلٞمٌـ٦م»و» اًمَّمْقنِ »يمٞمػ شمٍمِّ

 هذان؟

ــْقكِ »ُمــ٤م هــق شمٍمــيػ إُمــر عمخ٤مـمــ٥م ُمٕمٚمــقم ُمـــ ُمــ٤مدة  -3 ش آؾمــتٞم٤مك»وش اًمِمَّ

 ؟ وقملمِّ أسمقاهَب٤م.شآؾمتٓم٤مقم٦م»و

ف اعمْم٤مرع اعمٜمّمق -4 ب وُمـ أيِّ سم٤مب ُمـ اًمثالصمل اعمجرد ي٠ميت إضمقف اًمٞم٤مئّل؟ سِّ

 ش.اخلٞمالن»ُمـ 

ُم٤م هل أُمثٚم٦م إضمقِف اًمٞم٤مئّل ُمــ آومتٕمـ٤مل وآؾمـتٗمٕم٤مل واإلومٕمـ٤مل واعمٗم٤مقمٚمـ٦م؟  -5

ف اعم٤ميَض اعمجٝمقَل ُمـ هذه إسمقاب.  سِّ
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\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ل إومٕم٤مل ذم اًمٕم٤ٌمرات اًمت٤مًمٞم٦م إمم اعمجردة وسملمِّ أسمقاهب٤م وطمروومٝم٤م إصٚمٞم٦م  -1 طمقِّ

 -وأىم٤ًمُمٝم٤م ُمـ اًمّمحٞمح وهمػمه، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

ُ يَفۡ ٱوَ ﴿اًمٜم٤مُس ُيث٤مسمقَن قمغم همرس اًمِمجرة،  ٓ  َّللذ ُّ َُتَاُوَرُك٥َا ضم٤موزا رأيُتٝمام ومٚمام  ،﴾٥َ

ُدوا  يت٤ًموىم٤مِن، هؿ يتزاورون ُمـ مل ُيزاول اعمٜمٙمر، داوُُمقا قمغم اًمٓم٤مقم٤مت، ٓشمًقِّ

ومف اًمٜم٤مُس، ٢َيۡ  َول٬َۡ ﴿ اًمذي يتخقَّ َْ َل  ٬ذ َٜ ٓۡ َت  ٱَو ٨َا َب
َ
 ﴾َٛاوِي٠ِ أۡل

طمٚمِّؾ إومٕم٤مل اًمت٤مًمٞم٦م ومٞمام ي٠ميت حتٚمٞمال سومٞم٤ًّم سمحٞم٨م شمتْمح إسمقاب واًمّمٞمغ  -2

 -ن ُمٜمٝم٤م مُجال ُمٗمٞمدة:واحلروف إصٚمٞم٦م ويمقِّ 

ٟم٤م ىمٌؾ أن سم٤ميٕمٜم٤م ًمإلؾمالم، ُم٤م ارشم٤مَب ُمـ اؾمتِم٤مَر، وٓ قم٤مَل ُمـ اؾْمت٤مَك،  شمٓمػمَّ

ـِ اؾمتخ٤مَر، ٓ شُم٤ٌمِيُٕمْقا اًمثامر ىمٌؾ أن شمتج٤موز أوم٦َم. ُم٤م  ظم٤مب َُم

ه٤مت ُخس يمٚمامت ُمـ إضمقف اًمقاوي، وُخس يمٚمامت ُمـ إضمقف اًمٞم٤مئل ُمـ  -3

 ُمٗمٞمدة. أسمقاب ؿَمتّك، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ

F F F 
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 تصارٓف الياقص -6
ومٛمـ  ،وي٠ميت ِم٤م سم٘مل ،اًمٜم٤مىمص اًمقاوي ٓ ي٠ميت ُمـ إسمقاب اًمث٤مّن واًمراسمع واًم٤ًمدس

 ،ُيْدقَمك ،وُدقِمَل  ،ومٝمق داعٍ  ،َدقْمَقًة َوُدقَم٤مءً  ،َيْدقُمْقا ،َدقَم٤م ،شمٍميٗمفُ  ،اًمَدقْمَقُة واًمُدقم٤مءُ  :إول

 ،َُمْدقًمك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمْدعُ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،ُأْدعُ  :ُمٜمفإُمر  ،َُمْدقُمقٌّ  :ومٝمق ،وُدقَم٤مءً  ،َدقْمَقةً 

 ،َُمَداعٍ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وُِمْدقَمَٞم٤منِ  ،َُمْدقَمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْدقَم٤مءٌ  ،ُِمْدقَم٤مةٌ  ،ُِمْدقًمك :وأًم٦م ُمٜمف

 ،َاْدقَمَٞم٤مِن وُدقْمَٞمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُدقْمَٞمك :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأْدقَمك :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،َوَُمداقِملُّ 

 . ُدقًمك ،ُدقْمٞمََٞم٤مٌت  ،َأداعٍ  ،أْدقَمْقنَ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام
 طم٥ًم اًمٕم٤مذة ُمـ ىمقاقمد اإلقمالل

ِ
واٟم٘مٚم٧ٌم ي٤مًء  ،اٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاو مهزًة ذم اًمدقم٤مء واعمِْدقم٤مء

٥م اعمقوع اًمراسمع ُمـ  ًَ ا ٕومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ( طَم ً ذم اعمداقمل )مجًٕم٤م ًمٚمٔمرف( وإداقمل )مجًٕم٤م ُمٙمنَّ

 . اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م
ُمثؾ  ،َُمداقمْٞمقُ  :وأصؾ اعمَداقملِّ  ،ْدقَمَٞم٤مِن واعمِْدقَمٞم٤َمِن وإْدقَمَٞم٤مِن واعمداقِملِّ ويمذا ذم اعمَ 

 . مجع أًم٦م ُمٗم٤مشمِْٞمَح 
٥م ُم٤م ُمرَّ ذم  :واًمُدقْمَٞمَٞم٤مِت  ،واًمٞم٤مء إومم ُمـ اًمُدقْمَٞمَٞم٤منِ  ًَ ُُمٌْدًم٦م ُمـ اًمقاو اجلقهري٦م طَم

ُمـ إًمػ اًمزائدِة سمٜم٤مًء قمغم اعمقوع  واًمٞم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦ُم ُُمٜم٘مٚم٦ٌمٌ  ،اعمقوع اخل٤مُمس ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م

 . اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُم٦ًم
ا عم١مٟم٨م اًمتٗمْمٞمؾ سمٜم٤مًء ش اًمُدقَمك»فمروًم٤م وآًَم٦ًم وش اعمِـَْدقَمك»اٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاو أًمٗم٤م ذم  ً مجًٕم٤م ُمٙمنَّ

صمؿ شمً٘مط هذه إًمػ قمٜمد اخلٚمقِّ ُمـ اًمالم واإلو٤موم٦ِم سم٥ًٌم اضمتامع  ،قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م

ـِ ومٜم٘مرأ اًم٤ًميمٜملم سملم اعم  . شُِمدقًمك وُدقًمك»دِّ واًمتٜمقي
وؾم٘مٓم٧م  ،واٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاُو ي٤مًء ذم )ُدقَمك( سمٜم٤مء قمغم اخل٤مُمس ُمـ ُمقاوع اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م

 . سم٥ًٌم اضمتامع اًم٤ًميمٜملم سملم إًمػ وواو اجلٛمع :مجًٕم٤م ؾم٤معم٤ًم عُمذيمِر اًمتٗمْمٞمؾش أدقَمْقنَ »اًمقاو ذم 
 ،قَمَٚمْقمُت٤َم ،قَمَٚمْقَن: قَمَٚمْقَت  ،قَمَٚمَت٤م ،ا: قَمَٚم٧ْم قَمَٚمقْ  ،قَمَٚمَقا ،قَمالَ  :شمٍميػ اعم٤ميض اعمٕمروف
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َـّ  ،قَمَٚمْقمُت٤َم ،قَمَٚمْقشُمْؿ: قَمَٚمْقِت   . قَمَٚمْقَٟم٤م ،قَمَٚمْقُت  ،قَمَٚمْقشُم
ش قَمَٚمَقا»وىمد ؾَمٚمَِٛم٧ْم شمٚمؽ اًمقاو ذم  ،َوومً٘م٤م ًمٚم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦مش قمال»اٟم٘مالب اًمقاو أًمًٗم٤م ذم 

ٕضمؾ ش قَمَٚمْقا»ػ اعمٜم٘مٚم٦ٌم ُمـ اًمقاو ذم وؾم٘مٓم٧م إًم ،ًمٗم٘مدان اًمنمط إول ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مقمدة

ٕضمؾ اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم سمٞمٜمٝم٤م وسملم واو ش قَمَٚمَت٤م»وذم  ،اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم سمٞمٜمٝم٤م وسملم واو اجلٛمع

ـ  إمم ـ  وؾمٚمٛم٧ِم اًمقاو ذم قَمَٚمْقَن  ،ٕضمؾ اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمت٤مء :شقَمَٚمَت٤م»وذم  ،اجلٛمع
 . ًمٕمدم اًمٕمقائؼ ،قمٚمقٟم٤م

: ُدقِمْٞم٧َم  ،ُدقِمَٞمَت٤م ،ُدقِمَٞم٧ْم  ،ُدقُمْقا ،ُدقِمَٞم٤م ،ُدقمَل  :اعمجٝمقل شمٍميػ اعم٤ميض  ،ُدقِمْٞمتاَُم  ،ُدقِملْمَ

: ُدقِمْٞم٧ُم  ،ُدقِمْٞمتُاَم  ،ُدقِمْٞمُتْؿ: ُدقِمْٞم٧ِم  َـّ َوَلَِٰس٦ۡ إَِذا ُدِخيُخ٣ۡ ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ٜم٤َمُدقِمٞمْ  ،ُدقِمٞمُت
 ْ  ﴾َ٘ٱۡدُع٬ُ٢ا

٥م اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م إٓ أنَّ اًمْمٛم٦م قمغم اًمقاو اٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاو ذم مجٞمع هذه اًمّمٞمغ ي٤مًء طَم  ًَ

ومً٘مٓم٧م  ،وم٤مضمتٛمع اًم٤ًميمٜم٤من ،اًمٕملم :أي ،وَمٜمُِ٘مَٚم٧ْم إمم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،صم٘مٞمٚم٦مٌ ش ُدقِمُقْوا»سمٕمد اًمٙمنِة ذم 

 . وىمد ؾمٌؼ ذم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ،ومّم٤مر يمام شمرى ،اًمقاُو إومم
ٌُْٚمقْ  :شمٍميػ اعمْم٤مرع اعمٕمروف ٌُْٚمَقان ،َي ٌُْٚمْقَن: شمَ  ،َي ٌُْٚمَقان ،ٌُْٚمقْ َي ٌُْٚمقْ  ،شَم ٌُْٚمْقَن: شَم ٌُْٚمْقان ،َي  ،شَم

ٌْٚملِْمَ  ٌُْٚمْقَن: شَم ٌُْٚمْقانِ  ،شَم ٌُْٚمْقَن: َأسْمُٚمقْ  ،شَم ٌُْٚمْق. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،شَم ِ َوٱۡۡلَرۡيِ ﴿َٟم ّ َوَجۡت٬ُ٢ُك٣ ةِٱلۡشذ
ٌْٚملِْمَ »و  ،ؾمٙمقن اًمقاو ذم اًمّمٞمغ إرسمع وطمذومٝم٤م ذم مجٕمل اعمذيمر ﴾ِ٘ۡخ٨َٗث   وومً٘م٤م ًمٚم٘م٤مقمدة  ششَم

 . وىمد سم٘مٞم٧م ذم مجٞمع صٞمغ اعمثٜمك ومجٕمل اعم١مٟم٨م قمغم أصٚمٝم٤م ،اًمث٤مٟمٞم٦م
 ،شُمْررَم  ،ُيْروَملْمَ  ،شُمْروَمَٞم٤من ،ُيْروَمْقَن: شُمْررَم  ،ُيْروَمَٞم٤منِ  ،ُيْررَم  :شمٍميػ اعمْم٤مرع اعمجٝمقل

: ُأْررَم  ،شُمْروَمٞم٤َمنِ  ،شُمْروَمْقَن: شُمْروَملْمَ  ،شُمْروَمَٞم٤منِ   . ُٟمْررَم  ،شُمْروَملْمَ
 ،شُمٙمت٥ُم سمّمقرة إًمػ ،وهل صم٤مًمث٦ٌم ذم اًمٙمٚمٛم٦م ،اقمٚمؿ أنَّ يُمؾَّ أًمٍػ اٟم٘مٚم٧ٌم ُمـ اًمقاو

 ،شُمٙمَت٥ُم سمّمقرة اًمٞم٤مء ،ويمؾُّ أًمٍػ صم٤مًمث٦ٍم اٟم٘مٚم٧ٌم ُمـ اًمٞم٤مء . اًمٕمّم٤م ،اًم٘مٗم٤م ،ؾَمَٝم٤م ،َدقَم٤م :ٟمحق

وىمد  ،ـ اًمٞم٤مءوم٤مًٕمػ ومٞمٝم٤م أيًْم٤م ُمٜم٘مٚم٦ٌٌم ُم :ُٟمْررَم  ،أْررَم  ،شُمْررَم  ،وأُم٤م ُيْررَم  ،ـَمَٖمك ،رَُمك :ٟمحق

ًم٧م هل ُمـ اًمقاو يمام ُمرَّ ذم اعمقوِع اًمراسمع ُمـ اًم٘م٤مقمدة  ،سم٥ًٌم وىمققمٝم٤م راسمٕم٦َم اًمٙمٚمٛم٦م ،شمٌدَّ

صمؿ اٟم٘مٚم٧ٌم هل  ،وٕضمؾ ذًمؽ اٟم٘مٚم٧ٌم مجٞمع اًمقاواِت ذم اعمْم٤مرع اعمجٝمقل ي٤مَءاٍت  ،اًم٤ًمدؾم٦م
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٥م اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م ًَ  . أًمٗم٤مٍت طَم
ْٖمُدَوا ،ًَمـ َيْٖمُدوَ  :ًمٜم٤مص٦ٌمِ اش ًمـ» شمٍميػ اعمًت٘مٌؾ اعمٕمروف اعمٜمٗمل اعم١ميمد ب ـْ يَّ ـْ  ،ًَم ًَم

ـْ شَمْٖمُدوَ  ـْ شَمْٖمُدْوا ،َيْٖمُدْوا: ًَم ـْ شَمْٖمُدوَ  ،ًَم ـْ َيْٖمُدْوَن: ًَم ـْ شَمْٖمُدَوا ،ًَم ـْ شَمْٖمِدْي  ،ًَم ـْ شَمْٖمُدْوا: ًَم ـْ  ،ًَم ًَم

ـْ شَمْٖمُدْونَ  ،شَمْٖمُدَوا ـْ َأهْمُدوَ  ،ًَم ـْ َٟمْٖمُدوَ  ،ًَم  . ًَم
 . اًمٙمت٤مب ُمـ ىمقاقمد اإلقماللىمد ُمرَّ قمٛمؾ اًمٜم٤مص٥م ذم أول 

َٛمك :شمٍميػ اعمجٝمقل ُمٜمف ًْ ـْ ُي َٛمٞم٤م ،ًَم ًْ ـْ ُي َٛمك ،ًَم ًْ ـْ شُم َٛمْقا: ًَم ًْ ـْ ُي َٛمٞم٤م ،ًَم ًْ ـْ شُم ـْ  ،ًَم ًَم

َٛمك ًْ ـْ شُم : ًَم َٛملْمَ ًْ َٛمٞم٤م ،ُي ًْ ـْ شُم َٛمْقا ،ًَم ًْ ـْ شُم َٛمْل  ،ًَم ًْ ـْ شُم َٛمَٞم٤م ،ًَم ًْ ـْ شُم ـْ ُأؾْمَٛمك ،ًَم : ًَم َٛملْمَ ًْ ـْ شُم ـْ  ،ًَم ًَم

َٛمك ًْ  . ُٟم
َٛمِقي»مل شَمْٔمٝمر قمالُم٦ُم اًمٜمّم٥م ذم اًمّمٞمغ إرسمع سم٥ًٌم اظمتت٤مُمٝم٤م سم٤مًٕمػ:  ًْ ش وًمـ شُم

يِبْ » :)ًمٚمٛمخ٤مـم٦ٌم( ٟمحق ٕضمؾ وىمققمٝم٤م راسمٕم٦َم اًمٙمٚمٛم٦م: ومتحّريم٧م هل  ،اٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاُو ي٤مءً ش ًمـ شُمْيَ

 ،وؾَم٘مٓم٧م ٕضمؾ اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم سملم اعمدِّ وي٤مء اعمخ٤مـم٦ٌم ،وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم أًمًٗم٤م ،سمٕمد اعمٞمؿ اعمٗمتقطم٦م

َٛمْل: واْرضِمْع إمم ُم٤م ُم٣م إلقمالل ُم٤م سم٘مل ًْ ـْ شُم  . وم٠مصٌَح ًَم
ْ َيْدنُ  :شمٍميػ اعمٕمٚمقم ُمـ اعمْم٤مرع اعمجزوم ْ َيْدُٟمْقا: مَلْ شَمْدنُ  ،مَلْ َيْدُٟمَقا ،مَل ْ شَمْدُٟمَقا، مَلْ  ،مَل مَل

: مَلْ شَمْدُٟمقَ  ،مَلْ شَمْدُٟمَقا ،َيْدُٟمْق: مَلْ شَمْدنُ   . مَلْ َٟمْدنُ  ،مَلْ شَمْدُٟمقَن: مَلْ َأْدنُ  ،امَلْ شَمْدُٟمْقا: مَلْ شَمْدِّنْ
ْ شَمْدِّنْ »و  ،ؾم٘مٓم٧م اًمقاو ذم اًمّمٞمغ إرسمع سم٥ًٌم اجل٤مزم ْ شَمْدُٟمِقْي  :أصٚمٝم٤مش مَل سمحذف  :مَل

وطمذوم٧م هل اٟمٓم٤ٌمىم٤م قمغم  ،واٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاُو ي٤مًء سمام ؾمٌؼ ،اًمٜمقن اعمتّمٚم٦م سمٞم٤مء اعمخ٤مـم٦ٌم ضمزًُم٤م

 . اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م
: مَلْ  ،مَلْ شُمْدقَمَٞم٤م ،مَلْ شُمْدعَ  ،مَلْ ُيْدقَمْقا ،مَلْ ُيْدقَمَٞم٤م ،مَلْ ُيْدعَ  :شمٍميػ اعمجٝمقل ُمـ ذًمؽ مَلْ ُيْدقَملْمَ

: مَلْ ُأْدعَ  ،مَلْ شُمْدقَمَٞم٤م ،مَلْ شُمْدقَمْقا: مَلْ شُمْدقَمْل  ،مَلْ شُمْدقَمَٞم٤م ،شُمْدعَ   ،شُمْدعَ  ،ُيْدعَ »اًمٕملم ذم  . مَلْ ُٟمْدعَ  ،مَلْ شُمْدقَملْمَ

 . ٗمتقطم٦م قمغم اجلزِم وؾم٘مقِط إًمػُمش ُٟمْدعَ  ،ُأْدعَ 
ُٝمَقنَّ  :شمٍميػ اعمًت٘مٌؾ اعم١ميمد سم٤مًمالم واًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ًْ ُٝمَقانِّ  ،ًَمَٞم ًْ ُٝمَقنَّ  ،ًَمَٞم ًْ : ًَمَت َـّ ُٝم ًْ  ،ًَمَٞم

ُٝمَقانِّ  ًْ ُٝمَقنَّ  ،ًَمَت ًْ : ًَمَت ُٝمْقَٟم٤منِّ ًْ ُٝمَقانِّ  ،ًَمَٞم ًْ َـّ  ،ًَمَت ِٝم ًْ : ًَمَت َـّ ُٝم ًْ ُٝمَقانِّ  ،ًَمَت ًْ ُٝمْقَٟم٤م ،ًَمَت ًْ ؾَْمُٝمَقنَّ ًَمَت َٕ  :  ،نِّ

ُٝمَقنَّ  ًْ  . ًَمٜمَ
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ٌَلَمَّ  :شمٍميػ اعمجٝمقل ُمـ ذًمؽ ٌََٞم٤منِّ  ،ًمُٞمْٕم ٌَُقنَّ  ،ًَمُٞمْٕم ٌَلَمَّ  ،ًَمُٞمْٕم ٌََٞم٤منِّ  ،ًَمُتْٕم :  ،ًَمُتْٕم ٌَْٞمٜم٤َمنِّ ًَمُٞمْٕم

ٌَلَمَّ  ٌََٞم٤منِّ  ،ًَمُتْٕم ٌَلِمَّ  ،ًَمُتْٕم : ًَمُتْٕم ٌَُقنَّ ٌََٞم٤منِّ  ،ًَمُتْٕم ٌَلَمَّ  ،ًَمُتْٕم قُْم َٕ  : ٌَْٞمٜم٤َمنِّ ٌَلَمَّ  ،ًَمُتْٕم  . ًَمٜمُْٕم
ٌَلَمَّ » ٌَك»َُمّمقٌغ ُمـ ش ًَمُٞمْٕم وإًمػ ٓ  ،عم٤ََّم حل٘م٧م اًمٜمقُن اًمث٘مٞمٚم٦ُم ـَمَٚم٧ٌَْم ومتح٦َم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤مش ُيْٕم

ٌَؾ احلَريم٦مَ  ٌَلَمَّ  ،وم٠مْرضَمَٕم٧ِم اًمٞم٤مَء ووُمتِح٧ْم  ،شَمْ٘م ٌَلَمَّ َوًَمٜمُْٕم قُْم َٕ ٌَلَمَّ و ٌَُقنَّ » . ويمذا ذم ًَمُتْٕم أصٚمُف ش ًَمُٞمْٕم

ٌَُقْونَ » ٌَِٞملْمَ »وصٞمٖم٦م اعمخ٤مـم٦ٌم ُمـ  ،شُيْٕم ومل ي٘مع هٜم٤م ُمـ اًمتٖمػمات إٓ يمام ي٘مع ذم اًمّمحٞمح ش شُمْٕم

٤م متٜمع شمٜمٗمٞمَذ اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م ٕضمؾ اًمنَمط إول  ،واعمٕمتؾِّ إًمٗمل سمٚمحقق اًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م عم٤َِم أهنَّ

 . وراضمْع سمٞم٤مَن اًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ذم أول اًمٙمت٤مب ،ومٞمٝم٤م
: ًَمَتْٝمُٗمَقنْ  ،ًَمَٞمْٝمُٗمَقنْ  :يمد سم٤مًمالم واًمٜمقن اخلٗمٞمٗم٦مشمٍميػ اعمًت٘مٌؾ اعمٕمروف اعم١م ـْ  ،ًَمَٞمْٝمُٗم

: َْٕهُٗمَقنْ  ـْ : ًَمَتْٝمِٗم ـْ  . ًَمٜمَْٝمُٗمَقنْ  ،ًَمَتْٝمُٗم
ـُْمَٝملَمْ  ،ًَمُٞمْٓمَٝمُقْن: ًَمُتْٓمَٝملَمْ  ،ًَمُٞمْٓمَٝملَمْ  :واعمجٝمقل ُمٜمف َٕ  . ًَمٜمُْٓمَٝملَمْ  ،ًَمُتْٓمَٝمُقْن: 

. وذم اًمتٜمزيؾ  ُاْدقُمْقنَ  ،ُاْدقُمَقا ،ُاْدقُمْقا: ُاْدقِمْل  ،ُاْدقُمَقا ،ُاْدعُ  :إُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم

َٝ ﴿اًمٕمزيز:  ِ بِي٠ِ َرّب ـَ  ﴾ٱۡدُ  إَِِلَٰ 

وذم  ،وذم مجع اعمذيمر سم٥ًٌم اضمتامع اًم٤ًميمٜملم ،سم٥ًٌم اجلزمش ُاْدعُ »طمذوم٧م اًمقاو ذم 

 ُمـش ُاْدقِمْل »ومّم٤مر  ،اعمخ٤مـم٦ٌم أيًْم٤م سم٥ًٌم اضمتامع اًم٤ًميمٜملم سمٕمد ٟم٘مؾ طمريم٦م اًمقاو إمم اًمٕملم

 . شُاْدقُمِقْي »
َـّ  ،ُاظْمُٚمَقانِّ  ،اعم١ميمد سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ُمـ إُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم: ُاظْمُٚمَقنّ  َـّ  ،ُاظْمُٚم  ،ُاظْمِٚم

. ،ُاظْمُٚمَقانِّ   ُاظْمُٚمْقَٟم٤منِّ

٥ٌَم حلقق اًمٜمقن قم٤مدت اًمقاو ذم اًمقاطمد اعمذيمر: وسم٥ًٌم أًمػ اًمتثٜمٞم٦م ذم اعمثٜمَك: وؾم٘مٓم٧م  ًَ سمِ

 . خ٤مـَمٌلِْمَ واعمَُخ٤مـَم٦ٌَِم: وسم٘مٞم٧م صٞمٖم٦م اعمَُخ٤مـَم٤ٌَمِت قمغم طم٤مل٤ماًمقاو ٕضمؾ اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم ذم اعمُ 
 . ٓشَمْرضُمْقنَ  ،ٓشَمْرضُمَقا ،ٓشََمْرضُمْقا: ٓشَمْرضِمْل  ،ٓشَمْرضُمَقا ،ٓشَمرُج  :اًمٜمٝمل ًمٚمٛمخ٤مـم٥م اعمٕمٚمقم

َـّ  ،ٓشََمِْمُٝمَقانِّ  ،ٓشََمِْمُٝمَقنَّ  :اعم١ميمد سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م : ٓشَمِْمِٝم َـّ  . انِّ ٓشَمِْمُٝمْقَٟم٤منِّ ٓشَمِْمُٝمقَ  ،ٓشَمِْمُٝم
 . َراؾِمٞم٤مٌت  ،َراؾِمَٞمت٤َمنِ  ،َراؾُمْقَن: َراؾِمٞم٦َمٌ  ،َراؾِمٞم٤َمنٍ  ،َراسٍ  :اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمٜم٤مىمص اًمقاوي

يمام شم٘مدم ذم اًم٘م٤مقمدة  ،ىمد اٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاو ي٤مًء سم٥ًٌم وىمققمٝم٤م ذم اًمٓمرف سمٕمد اًمٙمنة
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 ،٤ًميمٜملم سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمتٜمقيـوىمد طمذوم٧م شمٚمؽ اًمٞم٤مء ذم اًمقاطمد اعمذيمر دومًٕم٤م ًٓمت٘م٤مء اًم ،اًم٤ًمدؾم٦م

 . وحلؼ اًمتٜمقيـ سمٕملم اًمٙمٚمٛم٦م
انِ  ،َُمِْمُٙمقٌّ  :اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمـ ذًمؽ ْونَ  ،َُمِْمُٙمقَّ ةٌ  ،َُمِْمُٙمقُّ شَم٤منِ  ،َُمِْمُٙمقَّ  ،َُمِْمُٙمقَّ

اٌت: ىمد وىمع إدهم٤مم واو اعمٗمٕمقل ذم واو اًمالم  . َُمِْمُٙمقَّ
إُمر  ،ومٝمق قَمشٍ  ،َِم٤مَوةٌ قمَ  ،َيْٕمَِمك ،قَمٌِمَ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمَٕمَِم٤مَوةُ  :وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م

 ،ُِمْٕمَِم٤مةٌ  ،ُِمْٕمًِمك :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمْٕمًِمك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمْٕمَش  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اقِْمَش  :ُمٜمف

: وٓ ي٠ميت ُمٜمٝم٤م اؾمُؿ  ،َُمَٕم٤مشٍ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وُِمْٕمَِمَٞم٤منِ  ،َُمْٕمَِمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْٕمَِم٤مءٌ  َوَُمَٕم٤مِرُّ

 ،َدوًم٤م: َٟمِدَي  ،َيْدرَم  ،ويمذًمؽ َدذِمَ  ،ُمـ ُمٕمٜمك اًمٕمٞم٥معم٤ِم ومٞمٝم٤م  ،اًمٗم٤مقمؾ وٓ جمٝمقٌل وٓشمٗمْمٞمٌؾ 

 . قَمًّم٤م ،َيْٕمََم  ،سَمالًَء: قَمَِصَ  ، ٖ ْبَمٜ،َٟمَداَوًة: سَمكِمَ  ،َيٜمَْدى
 ،ُاْٟمفُ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق هَنِلٌّ  ،هَن٤َمَوةً  ،َيٜمُْٝمقْ  ،هَنُقَ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمٜمَٝم٤مَوةُ  :وُمـ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس

 ،َوُِمٜمَْٝمَٞم٤منِ  ،َُمٜمَْٝمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمٜمًْٝمك :وأًم٦ُم ُمٜمف ،َُمٜمًْٝمك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمٜمْفُ  :واًمٜمٝمل قمٜمف

 :وشمثٜمٞمتٝمام ،هُنَْل  :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأهْنَك :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،َُمٜم٤َمٍه وَُمٜم٤َمِهلُّ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام

ةُ  ،اَوةُ ويمذًمؽ اًمَنَ  . وهُنًك ،هُنَْٞمَٞم٤مٌت  ،وأَٟم٤مهٍ  ،َأهْنَْقنَ  :واجلٛمع هنام ،وهُنْٞمََٞم٤منِ  :َأهْنََٞم٤من  ،اًمُٗمُتقَّ

َٝم٤مَوةُ   . واًمِمَّ
ى :شمٍميٗمفُ  :آؿمؽماء :وُمـ آومتٕم٤مل َي  ،ومٝمق ُُمِْمؽَمٍ  ،اؿِْمؽِماءً  ،َيِْمؽَمْي  ،اؿِْمؽَمَ  ،وْاؿْمؽُمِ

ى اءً  ،ُيِْمؽَمَ ى ،اؿِْمؽِمَ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمِْمؽَمِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اؿِْمؽَمِ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمِْمؽَمَ

ى ِِف ٦َ٤ِ ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ءُ آصٓمٗم٤مُء وآٟمتٝم٤مويمذًمؽ آقمتداُء و ،ُُمِْمؽَمَ ٍَ ُ يَۡه ٱَّللذ
ٗل  ـُ ثِ ُر َٟ َِٰه ﴿ ﴾ٱل٥ََۡلٰٓهِ  ﴾٣َ َرب٩ُُّۖ ةَِس٢َِمَٰج   ِۧإَوذِ ٱۡبخََّلٰٓ إِةَۡر

ٌَْتَٚمْقَن سمٛمثؾ ُم٤م يم٤مٟمقا  :ٟمحق ،واًمٕملم ذم مجٕمل اعمذيمر ُمٗمتقطم٦م ذم اعمْم٤مرع اعمجٝمقل وشُم

ٌَْتَٚمْقنَ   . ًمٜمٓمؼومٚمٞمتٜمٌف قمٜمد ا ،ُي
َتْٕمكِمْ  ،اؾِْمَتْٕمغَم  :شمٍميٗمفُ  :آؾمتٕمالء :وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل ًْ َتْٕمؾٍ  ،اؾِْمتِْٕماَلءً  ،َي ًْ  ،ومٝمق ُُم

َتْٕمغَم  ،واؾْمُتْٕمكِمَ  ًْ َتْٕمغًم  ،اؾِْمتِْٕماَلءً  ،ُي ًْ َتْٕمؾِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اؾِْمَتْٕمؾِ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُم ًْ  ،ٓ شَم

َتْٕمغًم  :اًمٔمرف ُمٜمف ًْ . وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  تٜمج٤مءآؾمتٕمٓم٤مء وآؾمويمذًمؽ آؾمتِْٕمَِم٤مُء و  . ُُم
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َّلَٰ ﴿ ۡٓ َخ ـۡ ٢ََۡ٘ص ٱَۡل٬ََۡم ٦ِ٤َ ٱ
َ
 ﴾َوَٛۡػ أ

واٟم٘مٚم٧ٌم اًمقاُو أًمًٗم٤م ذم  ،واٟم٘مالب أواظمر اعمّم٤مدر مهزًة َيْٕمَتٛمُد قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مذة

سمٜم٤مًء قمغم وي٤مًء ذم اعمْم٤مرع اعمٕمروف  ،اعم٤ميض اعمٕمٚمقم واعمُْم٤مرع اعمجٝمقل سمٜم٤مًء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م

وؾم٘مٓم٧م إًمػ اعمٜم٘مٚم٦ٌم ُمـ اًمقاو ذم  ،وؾمٙمقن شمٚمؽ اًمٞم٤مء سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م

ـُ سمٛمقوع  ،اؾمٛمل اعمٗمٕمقل واًمٔمرف ٕضمؾ اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم سمٞمٜمٝمام وسملم اًمتٜمقيـ ومَٚمِحؼ اًمتٜمقي

ُمـ  ويٜمٌٖمل أن ُي٘م٤مَس ُم٤م ؾَمٜمَْذيُمرُ  ،وؾم٘مقُط اًمقاو ذم إُمر واًمٜمٝمل سم٥ًٌم اجلزم ،اًمٕملم

 . اًمتّم٤مريػ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اإلقمالٓت
ى :شمٍميٗمفُ  ،آٟمناءُ  :وُمـ آٟمٗمٕم٤مل ْي  ،اِْٟمَنَ اءً  ،َيٜمَْنِ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمٜمَْنٍ  ،اِْٟمِنَ

ى :اًمٔمرف ُمٜمف ،واًمٜمٝمل قمٜمف ٓشَمٜمَْنِ  ،اِْٟمَنِ  ٤مُء سم٤مإلدهم٤مم :وُي٘م٤مل ،ويمذًمؽ آٟمِٛمَح٤مءُ  . ُُمٜمَْنَ  . آحمِّ
َٚمْقزِمْ  ،اظِْمَٚمْقمَم  :شمٍميٗمفُ  ،آظْمٚمِْٞماَلءُ  :وُمـ آومٕمٞمالل إُمر  ،ومٝمق خُمَْٚمْقلٍ  ،اظِْمٚمِْٞماَلءً  ،َُيْ

وٓيقضمد  ،ويمذا آْدًمِْٞماَلءُ  . خُمَْٚمْقمًم  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ََٓتَْٚمْقلِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اظِْمَٚمْقلِ  :ُمٜمف

 . اًمٜم٤مىمص اًمقاوي ُمـ سم٤مىمل أسمقاب اًمثالصمل اعمزيد هبٛمزة وصؾ
 ،َوُأْرِدَ  ،ومٝمق ُُمْرسٍ  ،إِْرؾَم٤مءً  ،ُيْرِدْ  ،َأْرؾَمك :شمٍميٗمفُ  ،ْرؾم٤مءُ اإلِ  :وُمـ اإلومٕم٤مل

 ،ُُمْرؾًمك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمْرسِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،َأْرسِ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمْرؾًمك ،إِْرؾَم٤مءً  ،ُيْرؾَمك

. وذم  توُم٤م إمم شمٚمؽ اًمٙمٚمام ،واإلقمٓم٤مءُ  ،واإلٟمج٤مءُ  ،واإلؾمامءُ  ،واإلقمالءُ  ،ويمذا اإلدٟم٤مءُ 

٫ََٰا﴿زيؾ اًمٕمزيز: اًمتٜم ى ـَ ۡر
َ
َتاَل أ  ﴾َوٱَۡلِ

ِٛمٞم٦مُ  :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ ًْ  ،واًمّمالة ،ويمذا اًمتَّْٕمِدي٦ُم واًمتَّْْمِحٞم٦مُ  ،شمٍميُٗمُف ىمد ؾمٌؼ ذم سم٤مسمف ،اًمتَّ

٬نَ ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ٜمج٤مةُ واًم ُٜ ْ َحخذ ْ َوََك٬ُ٧ا ِي٦َ َءا٬ُ٨٤َا ِ ﴿ ﴾َوََنذۡي٨َا ٱَّلذ ٨َ٢َا وَٱَّلذ ـُ ي٦َ ث٣ُذ ُج٨َّّجِ ُر
  ْ  ﴾َءا٬٨ُ٤َا

 ،ومٝمق ُُمٕم٤مدٍ  ،وقِمَداءً  ،ُُمَٕم٤مَداةٌ  ،ُيَٕم٤مِدْي  ،قم٤مَدى :شمٍميٗمفُ  ،اعمُٕم٤مداةُ  :وُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م

 ،ٓشُمٕم٤مدِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،قَم٤مدِ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَٕم٤مًدى ،وقِمَداءً  ،ُُمَٕم٤مَداةً  ،ُيَٕم٤مَدى ،وقُمْقِدَي 

 . ٝم٤موُمٜمف اعمٜم٤مضم٤مُة واعم٤ٌُمُٓة وُم٤م إًمٞم ،ُُمَٕم٤مًدى :اًمٔمرف ُمٜمف
 ،وشُمُٕمْقـِمَل  ،ومٝمق ُُمَتٕم٤مطٍ  ،شَمَٕم٤مـمًِٞم٤م ،َيَتَٕم٤مـَمك ،شَمَٕم٤مـَمك :شمٍميٗمفُ  :اًمتٕم٤مـمِْل  :وُمـ اًمتٗم٤مقمؾ



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

  صإلزٖف الٍإلَّص — 244— 

 :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمَتَٕم٤مطَ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،شَمَٕم٤مطَ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَتٕم٤مـًمك ،شَمَٕم٤مـمًِٞم٤م ،ُيَتٕم٤مـَمك

٦ ﴿ًمٕمزيز: . وذم اًمتٜمزيؾ ا ًمتٕم٤مِدْي ويمذا اًمتٜم٤مضمْل واًمتٜم٤مهْل وا . ُُمَتَٕم٤مـًمك َْ ْ ََل يَت٨ََاَ٪٬َۡن  ََك٬ُ٧ا
٬ُ٢هُ   َٓ ؽ  َذ

َٟ ٨ ُّ٤﴾ 

ٌََٚمْقَرةَ  :وُمـ اًمرسم٤مقمل اعمجرد اؾْمتَْخَٚمَّمَٝم٤م وأزاَل قمٜمٝم٤م اًمُٖمُٛمْقَض  :سَمَٚمقَر اعم٠ًمًم٦مَ  :ُيَ٘م٤مُل  ،اًم

ٌَْٚمَقَرْت  :ومٞم٘م٤مل ،وشُمَزاد اًمت٤مء ًمٚمٛمٓم٤موقم٦م . و اخلََٗم٤مءَ  ٤م وَمَت  . وشمٍميٗمٝمام ُمثؾ اًمّمحٞمح ،سَمْٚمَقْرهُتَ
وَيُِمذُّ ُمـ إول  ،هم٤مًمٌُف ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن صمؿ اًمث٤مًم٨ِم صمؿ اًمراسمع واًمٜم٤مىمص اًمٞم٤مئل

ـَ إول . واًم٤ًمدس ُروْ  ،طَمَرا :ومٛم  َأطْمَرى.  :واًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،طَمًرا ومٝمق طَمِريٌّ  ،حَيْ

 ،ومٝمق يم٤مٍف  ،يمَِٗم٤مَي٦مً  ،َيْٙمِٗمْل  ،يَمَٗمك :شمٍميٗمفُ  ،اًمٙمٗم٤مي٦مُ  :وِم٤م ي٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن

 :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمْٙمِػ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،ايِْمِػ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمْٙمِٗملٌّ  ،يمَِٗم٤مَي٦مً  ،ْٙمَٗمكيُ  ،ويُمِٗمَل 

 :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َُمْٙمَٗمَٞم٤مِن وُِمْٙمَٗمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْٙمَٗم٤مءٌ  ،ُِمْٙمَٗم٤مةٌ  ،ُِمْٙمًٗمك :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمْٙمًٗمك

َأيْمَٗمَٞم٤مِن  :وشمثٜمٞمتٝمام ،يُمْٗمَٞمك :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،أيْمَٗمك :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،وَُمَٙم٤مذِمٌّ  ،َُمٙم٤مٍف 

 . ويُمًٗمك ،يُمْٗمَٞمَٞم٤مٌت  ،َوَأيَم٤مٍف  ،َأيْمَٗمْقنَ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،ويُمْٗمَٞمَٞم٤منِ 
 وذم.  اًمخ ،َُملْمَ رَ  ،َرَُمَت٤م ،َرَُم٧ْم  ،َرَُمْقا ،َرَُمَٞم٤م ،َرَُمك :اعم٤ميض اعمٕمروف ُمـ اًمَرُمل

َ ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ  ﴾َو٤َا َر٤َۡيَج إِۡذ َر٤َۡيَج َوَلَِٰس٦ذ ٱَّللذ

 . اًمخ ،قُمٜملِمَ  ،قُمٜمَِٞمَت٤م ،قُمٜمُْقا: قُمٜمَِٞم٧ْم  ،قُمٜمَِٞم٤م ،قُمٜمَِل  : اعمجٝمقل ُمـ اًمِٕمٜم٤مي٦ماعم٤ميض
ِدَي٤منِ  ،هَتِْدْي  ،هَيُْدْونَ  ،هَيِْدَي٤منِ  ،هَيِْدْي  :اعمْم٤مرع اعمٕمٚمقم ُمـ الداي٦م : هَتِْدْي  ،هَتْ ـَ ِدْي  ،هَيْ

ِدَي٤منِ  ـَ  ،هَتْ ِدْي ُدْوَن: هَتْ : أَ  ،هَتِْدَي٤منِ  ،هَتْ ـَ ِدْي َٝ ََل ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ِدْي هَنْ  ،ْهِدْي هَتْ إ٧ِذ
َ َح٫ِۡػي ٦٤َ يََلآُء   ۡضَتۡتَج َوَلَِٰس٦ذ ٱَّللذ

َ
 ﴾َت٫ِۡػي ٦ۡ٤َ أ

:  ،شُمْ٘مَْمَٞم٤منِ  ،ُيْ٘مَْمْقَن: شُمْ٘م٣َم  ،ُيْ٘مَْمَٞم٤منِ  ،ُيْ٘م٣َم  :اعمْم٤مرع اعمجٝمقل ُمـ اًم٘مْم٤مء ُيْ٘مَْملْمَ

: ُأىْم٣َم  ،شُمْ٘مَْمَٞم٤منِ  ،شُمْ٘مَْمْقَن: شُمْ٘مَْملْمَ  ،شُمْ٘مَْمَٞم٤منِ  ،شُمْ٘م٣َم  . وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ْ٘م٣َم ٟمُ  ،شُمْ٘مَْملْمَ

﴿ ْ ٢َۡي٣ۡ٫ِ َذَي٬٥ُح٬ُا َْ ََضَٰ  ٜۡ  ﴾ََل ُح

ـْ َيْٕمَِصَ  :اعمْم٤مرع اعمٜمّمقب اعمٕمٚمقم ُمـ اًمِٕمّْمَٞم٤منِ  ـْ َيْٕمِّمَٞم٤م ،ًَم ـْ شَمْٕمَِصَ  ،ًَم ـْ َيْٕمُّمْقا: ًَم  ،ًَم

ـْ شَمْٕمِّمَٞم٤م ـْ شَمْٕمَِصَ  ،ًَم : ًَم ـْ َيْٕمِّملْمَ ـْ شَمْٕمِّمَٞم٤م ،ًَم ـْ شَمْٕمَِصَ  ،ًَم ـْ شَمْٕمُّمْقا: ًَم ـْ شَمْٕمِّمَٞم٤م ،ًَم ـْ  ،ًَم ًَم
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ـْ َأقْمَِصَ  ـْ َٟمْٕمَِصَ  ،شَمْٕمِّملَم: ًَم  . ًَم
ـْ ُيْرَدى :واعمجٝمقل ُمٜمف ـْ ُيْرَدَي٤م ،ًَم ـْ شُمْرَدى ،ًَم ـْ ُيْرَدْوا: ًَم ـْ شُمْرَدي٤م ،ًَم ـْ  ،ًَم : ًَم ـَ ـْ ُيْرَدْي ًَم

ـْ شُمْرَدَي٤م ،شُمْرَدى ـْ شُمرْ  ،ًَم ـْ شُمْرَدْي ًَم ـْ شُمْرَدَي٤م ،َدْوا: ًَم ـْ ُأْرَدى ،ًَم : ًَم ـَ ـْ شُمْرَدْي ـْ ُٟمْرَدى ،ًَم  . ًَم
:  ،مَلْ شَمْٙمِٗمَٞم٤م ،مَلْ َيْٙمُٗمْقا: مَلْ شَمْٙمِػ  ،مَلْ َيْٙمِٗمَٞم٤م ،مَلْ َيْٙمِػ  :اعمْم٤مرع اعمجزوم اعمٕمروف مَلْ َيْٙمِٗملْمَ

ْ شَمْٙمِػ  ْ شَمْٙمِٗمَٞم٤م ،مَل ْ شَمْٙمٗمِ  ،مَل ْ شَمْٙمُٗمْقا: مَل ْ شَمْٙمِٗمَٞم٤م ،ْل مَل ْ َأيْمِػ  ،مَل : مَل ْ شَمْٙمِٗملْمَ ْ َٟمْٙمِػ  ،مَل . وذم اًمتٜمزيؾ  مَل

َٝ ﴿اًمٕمزيز:  ِ ِٗ ةَِؽّب َو ل٣َۡ يَۡس
َ
 .﴾أ

َـّ  :اعمًت٘مٌؾ اعمٕمروف اعم١ميمد سم٤مًمالم واًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ُمـ اجلزاء :  ،ًَمَٞمْجِزَي٤منِّ  ،ًَمَٞمْجِزَي ًَمَٞمْجُزنَّ

َـّ  َـّ ًَمَٞمْجِزيْ  ،ًَمَتْجِزَي٤منِّ  ،ًَمَتْجِزَي : ًَمَتْجِزَي : ًَمَتْجِزنَّ  ،ًَمَتْجِزَي٤منِّ  ،ٜم٤َمنِّ :  ،ًَمَتْجِزَي٤منِّ  ،ًَمَتْجُزنَّ ًَمَتْجِزْيٜم٤َمنِّ

َـّ  ضَْمِزَي َـّ  ،َٕ ۡسؽَُ٪٣﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  ًَمٜمَْجِزَي
َ
 ﴾َونَلَۡشؾَِي٨ذ٣ۡ٫ُ أ

: اُِْمضِ   وذم.  اُِْمِْملْمَ  ،ُْمِْمَٞم٤ماِ  ،اُِْمُْمْقا: اُِْميِضْ  ،اُِْمِْمَٞم٤م ،إُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم ُمـ اعميُضِّ

 ﴾َوٱۡمُي٬اْ َضۡيُد حُۡؤَمُؽونَ ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ

ٌِْؽ  ٌْٙمَِٞم٤م ،اًمٜمٝمل ًمف: ٓشَم ٌْٙمِْل  ،ٓشََم ٌُْٙمْقا: ٓشََم ٌْٙمَِٞم٤م ،ٓشََم ٌْٙملِْمَ  ،ٓشََم  . ٓشََم

إِّّنِ ﴿: ًمٕمزيزا اًمتٜمزيؾ وذم.  ىَم٤مًمَِٞم٤مٌت  ،ىَم٤مًمَِٞمَت٤منِ  ،ىَم٤مًُمْقَن: ىَم٤مًمَِٞم٦مٌ  ،ىم٤مًمَِٞم٤منِ  ،اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ: ىم٤ملٍ 
ا١ِيَ  َٜ ٢٥َُِس٣ ٦َِ٤ّ ٱ١ۡ َٓ ِ١﴾ 

ٞم٦َّمٌ  ،َُمّْمٚمِٞم٤َّمنِ  ،َُمّْمكِمٌّ  :اؾمؿ اعمٗمٕمقل
ٞمُّْقَن: َُمّْمٚمِ

ٞم٤َّمٌت  ،َُمّْمٚمِٞمََّت٤منِ  ،َُمّْمٚمِ
 . َُمّْمٚمِ

 . َُمَٕم٤منٍ  ،َُمْٕمٜمََٞم٤منِ  ،َُمْٕمٜمًك :اؾمؿ اًمٔمرف
 ،ومٝمق ٍٓق  ،٤مًء وشمِْٚمَ٘م٤مءً ًمِ٘مَ  ،َيْٚمَ٘مك ،ًَمِ٘مَل  :شمٍميٗمفُ  ،وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م اًمٚمِّ٘م٤مُء واًمتِْٚمَ٘م٤مءُ 

 :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمْٚمَؼ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اًِْمَؼ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمْٚمِ٘ملٌّ  ،ًمَِ٘م٤مًء وشمِْٚمَ٘م٤مءً  ،ُيْٚمَ٘مك ،وًُمِ٘مَل 

َُماَلٍق  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وُِمْٚمَ٘مَٞم٤منِ  ،َُمْٚمَ٘مٞم٤َمنِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْٚمَ٘م٤مءٌ  ،ُِمْٚمَ٘م٤مةٌ  ،ُِمْٚمً٘مك :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمْٚمً٘مك

واجلٛمع  ،َأًْمَ٘مٞم٤مِن وًُمْ٘مَٞمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ًُمَ٘مك :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،أًْمَ٘مك :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف ،وَُماَلىِملُّ 

 . ًُمْ٘مَٞمَٞم٤مٌت وًُمً٘م٤م ،َأًْمَ٘مْقَن وأٍَٓق  :ُمٜمٝمام
َٞم٤م ،َٟمِزَ  :اعم٤ميض اعمٕمٚمقم ًِ َٞم٧ْم  ،َٟم ًِ ْقا: َٟم ًُ َٞمَت٤م ،َٟم ًِ لْمَ  ،َٟم ًِ : اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  اًمخ ،َٟم

﴿ َٝ بذ ؽ رذ ُٞ ٓ ﴿ ﴾َُ٘ؼو٬ُٛاْ ة٥َِا نَِفحُخ٣ۡ ﴿ ﴾إَِذا نَِفيَج َوٱۡذ ذِفح٨َا  ﴾ََل حَُؤاِعۡؼ٧َآ إِن ن
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 ،شَمْٕمَٛمَٞم٤منِ  ،شَمْٕمَٛمك ،َيْٕمَٛملْمَ  ،شَمْٕمَٛمَٞم٤منِ  ،َيْٕمَٛمْقَن: شَمْٕمَٛمك ،َيْٕمَٛمَٞم٤منِ  ،َيْٕمَٛمك :اعمْم٤مرع اعمٕمٚمقم

: َأقْمَٛمك ،شَمْٕمَٛمَٞم٤منِ  ،شَمْٕمَٛمْقَن: شَمْٕمَٛمِٞملْمَ  ةَۡصَٰؽُ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: .  كَٟمْٕمٛمَ  ،شَمْٕمَٛملْمَ
َ
َٓل ٱأۡل ۡٓ  ﴾ََل َت

ـْ َيْرَى  :اعمٕمٚمقم ُمـ اعمْم٤مرع اعمٜمّمقب ـْ َيْرَوَٞم٤م ،ًَم ـْ شَمْرَى  ،ًَم ـْ َيْرَوْقا: ًَم ـْ  ،ًَم ًَم

ـْ شَمْرَى  ،شَمْرَوَٞم٤م : ًَم ـْ َيْرَولْمَ ـْ شَمْرَوَٞم٤م ،ًَم ـْ شَمْريَضْ  ،ًَم ـْ شَمْرَوْقا: ًَم ـْ شَمْرَوَٞم٤م ،ًَم ـْ شَمْرَو  ،ًَم : ًَم لْمَ

ـْ َأْرَى  ـْ َٟمرْ  ،ًَم َٝ ٱَۡل٬٫َُدُ ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  َى ًَم ٨ َْ  ﴾َو٦َ١ حَۡؽََضَٰ 

: مَلْ ََتَْش  ،مَلْ ََتَِْمَٞم٤م ،مَلْ َُيَِْمْقا: مَلْ ََتَْش  ،مَلْ َُيَِْمَٞم٤م ،مَلْ َُيَْش  :اعمْم٤مرع اعمجزوم مَلْ  ،مَلْ َُيَِْملْمَ

: مَلْ َأظْمَش  ،مَلْ ََتَِْمَٞم٤م ،مَلْ ََتَِْمْقا: مَلْ ََتٌَْمْ  ،ََتَِْمَٞم٤م َول٣َۡ ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ْخَش مَلْ ٟمَ  ،مَلْ ََتَِْملْمَ
  َ  ﴾ََيَۡق إَِلذ ٱَّللذ

وراضِمْع  ،وهٙمذا اعمجٝمقٓت وأؾمامء اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل واًمٔمرف شُم٘م٤مُس قمغم اًم٤ٌمب اًمث٤مّن

 . ىمقاقمَد اًمٜمّم٥م واجلزم ذم أول اًمٙمت٤مب
 . اسِْمَ٘ملْمَ  ،اسِْمَ٘مَٞم٤م ،اسِْمُ٘مْقا: اسِْمَ٘مْل  ،اسِْمَ٘مَٞم٤م ،اسِْمَؼ  :إُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم
َٞم٤م ،ٓشَمٜمَْس  :واًمٜمٝمل عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم ًَ ْقا: ٓشََمٜمَْزْ  ،ٓشََمٜمْ ًَ َٞم٤مٓشَمَ  ،ٓشََمٜمْ ًَ لْمَ  ،ٜمْ ًَ  وذم.  ٓشَمٜمْ

ۡجَيا  ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ َٝ ٦َ٤ِ ٱِلُّ  ﴾َوََل حَجَؿ ٧َِهيَت

 ،وـُمِٖمَل  ،ومٝمق ـَم٤مغٍ  ،ـُمْٖمٞم٤َمًٟم٤م ،َيْٓمَٖمك ،ـَمَٖمك :شمٍميٗمفُ  ،اًمُٓمْٖمٞم٤من :وُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع

وأًم٦م  ،َُمْٓمًٖمك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمْٓمغَ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اـِْمغَ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمْٓمِٖملٌّ  ،ـُمْٖمٞم٤َمًٟم٤م ،ُيْٓمَٖمك

 ،َُمَٓم٤مٍغ وُمٓم٤مهِملٌّ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َُمْٓمَٖمٞم٤َمِن وُِمْٓمَٖمٞم٤َمنِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْٓمٖم٤مءٌ  ،ُِمْٓمَٖم٤مةٌ  ،ُِمْٓمًٖمك :ُمٜمف

 :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،أـْمَٖمٞم٤َمِن وـُمْٖمَٞمٞم٤َمنِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ـُمْٖمٞمَك :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،أـْمَٖمك :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف

 . ـُمْٖمَٞمٞم٤َمٌت وـُمًٖمك ،َأـْمَٖمْقَن وأـم٤مغٍ 
َٕملَمَّ  :اعمًت٘مٌؾ اعم١ميمد سم٤مًمالم واًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ًْ َٕمَٞم٤منِّ  ،ًَمَٞم ًْ َٕملَمَّ  ،ًَمَٞم ًْ : ًَمَت َٕمُقنَّ ًْ  ،ًَمَٞم

َٕمَٞم٤منِّ  ًْ َٕملَمَّ ًمَ  ،ًَمَت ًْ : ًَمَت َٕمْٞمٜم٤َمنِّ ًْ َٕمَٞم٤منِّ  ،َٞم ًْ َٕملِمَّ  ،ًَمَت ًْ : ًَمَت َٕمُقنَّ ًْ َٕمَٞم٤منِّ  ،ًَمَت ًْ َٕمْٞمٜم٤َمنِّ  ،ًَمَت ًْ  ،ٕؾَْمَٕملَمَّ  ،ًَمَت

َٕملَمَّ  ًْ وشمٍميٗم٤مت ُم٤ميض هذا اًم٤ٌمب  . وهٙمذا اعمجٝمقل إٓ أٟمف شُمْمؿُّ ومٞمف طمروف اعمْم٤مَرقم٦م . ًَمٜمَ

 . اًمث٤مًم٨م واعمْم٤مرع ُمثٚمف ُمـ اًم٤ٌمب ،ُمثؾ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن
ٌَك :شمٍميٗمفُ  ،آضمت٤ٌمء :وُمـ آومتٕم٤مل َتٌِْل  ،اضِْمَت ٤ٌَمءً  ،ََيْ

 ،واضمُتٌَِل  ،ومٝمق جُمَْت٥ٍم  ،اضِْمتِ



 

 

    الصسفجنًٕ  
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ٌَك َت ٤ٌَمءً  ،َُيْ
َت٥ِم  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،اضِْمَت٥ِم  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق جُمَْتًٌك ،اضِْمتِ ٌَك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓدَمْ  . جُمَْت

. وذم  ٓمالءوآص ،وآومتداء ،تداءوآه ،وآؾمتِ٘م٤مء وآسمتٖم٤مء،آشمِ٘م٤مء:وُمـ ذًمؽ

٬ُ٢نَ ﴿اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ٍَ ٢ذُس٣ۡ حَۡه َٓ  ﴾١ذ

َتْخِٗمْل  ،اؾِْمَتْخَٗمك :شمٍميٗمفُ  ،آؾمتخٗم٤مء :وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل ًْ ومٝمق  ،اؾِْمتِْخَٗم٤مءً  ،َي

َتْخٍػ  ًْ تَْخَٗمك ،واؾْمُتْخِٗمَل  ،ُُم ًْ تَْخًٗمك ،اؾِْمتِْخَٗم٤مءً  ،ُي ًْ  واًمٜمٝمل ،اؾْمَتْخِػ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُم

َتْخِػ  :قمٜمف ًْ َتْخًٗمك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓ شَم ًْ ويمذًمؽ آؾمتٖمٜم٤مء وآؾمتثٜم٤مء وآؾمتٗمت٤مء  . ُُم

٩٤ِ٬ِۡۦ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،ّم٤مء وآؾمتً٘م٤مءوآؾمت٘م َٜ تَۡفَِقَٰ ُم٬َسَٰ ١ِ ـۡ  ﴾ِإَوذِ ٱ

ْٟمٌِٖم٤مءُ  :وُمـ آٟمٗمٕم٤مل ِٓ  ،اِْٟمٌَغِ  :ُٕمر ُمٜمفا ،ومٝمق ُُمٜمٌَْغٍ  ،اِْٟمٌَِٖم٤مءً  ،َيٜمٌَِْٖمْل  ،اِْٟمٌََٖمك :شمٍميٗمفُ  ،ا

 . وُمٜمف آٟم٘مْم٤مء وآٟمتٗم٤مء وآٟمثٜم٤مء وآٟمٗمراء . ُُمٜمًٌَْٖمك :واًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََمٜمٌَْغِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف
وْمِٕمْٞماَلل ِٓ قْمِرْيَراءُ  :وُمـ ا ِٓ  ،ومٝمق ُُمْٕمَرْورٍ  ك،اقِْمِرْيَراء ،َيْٕمَرْوِري ،اقِْمَرْوَرى :شمٍميٗمفُ  ،ا

 . ويمذا آىمٚمٞمالء . ُُمْٕمَرْوًرى :اًمٔمرف ُمٜمف ،ْٕمَرْورِ ٓشمَ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اقِْمَرْورِ  :إُمر ُمٜمف
ٌْٙمِْل  ،َأسْمَٙمك :شمٍميٗمفُ  ،اإلسمٙم٤مء :وُمـ اإلومٕم٤مل ٌٍْؽ  ،إسِْمَٙم٤مءً  ،ُي  ،ُيٌَْٙمك ،وُأسْمٙمَِل  ،ومٝمق ُُم

ًٌْٙمك ،إسِْمَٙم٤مءً  ًٌْٙمك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمٌِْؽ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،َأسْمِؽ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُم وُمـ ذًمؽ  . ُُم

َٓتِۡػهِۦ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  واإلدراء واإلُمْم٤مء هاء واإلضمراءاإل ِ ىَٰ ة ۡسَ
َ
ِٓي أ ۡتَد٦ََٰ ٱَّلذ  ﴾ـُ

﴿ َٝ ِ٢٪ۡ
َ
ۡسِ ةِأ

َ
 ﴾َ٘أ

ى :شمٍميٗمفُ  :اًمَتّْمِدَي٦مُ  :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ ْي  ،َصدَّ َي  ،ومٝمق ُُمَّمدي  ،شَمّْمِدَي٦مً  ،ُيَّمدِّ  ،وُصدِّ

ى ى ،شَمّْمِدَي٦مً  ،ُيَّمدَّ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشُمَّمدِّ  :قمٜمفواًمٜمٝمل  ،َصدِّ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَّمدًّ

ى ٥َِّيۡج ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  َتْٚمِ٘مَٞم٦ُم واًمَتْٗمِدَي٦مُ ويمذًمؽ اًمَتْٕمِٛمَٞم٦ُم واًمَتْٝمِدَي٦ُم واًم . ُُمَّمدًّ ُٓ َذ
٢َۡيُس٣ۡ  َْ﴾ 

 ،ومٝمق ُُمٜم٤مدٍ  ،ُُمٜم٤مَداًة وٟمَِداءً  ،ُيٜم٤َمِدْي  ،ٟم٤مَدى :شمٍميٗمفُ  ،اعمُٜم٤مداُة واًمٜمِداء :وُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م

اًمٔمرف  ،ٓشُمٜم٤مدِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،ٟم٤مدِ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمٜم٤مًدى ،ُُمٜم٤َمَداًة وٟمَِداءً  ،َدىُيٜم٤َم ،وُٟمْقِدَي 

بذ٩ُۖ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ُُمٜم٤َمًدى :ُمٜمف ٨َا ٨َ٤ُادِٗيا ُح٨َادِي ﴿ ﴾َو٧َاَدىَٰ ٬ُ٧َح رذ ۡٓ ٥ِ ـَ ٨َا  إِجذ
يَم٦َِٰ   ﴿ ﴾٬ُ٧دَِي َي٬٥ََُٰسٰٓ ﴿ ﴾لِۡۡلِ

َ
ِ أ ُج ٱَّللذ ٜۡ  ﴾ۡزَبُ ُح٨َاَدۡوَن ل٥ََ



 

 

    الصسفجنًٕ  
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 . ويمذاًمؽ اعمَُداَراُة واعماُلىَم٤مُة واعمُراُم٤مُة واعم٤ًُمىم٤مُة واعمُٗم٤مداةُ 
ْي  :وُمـ اًمتٗمٕمؾ ى :شمٍميٗمفُ  :اًمَتَحرِّ رَّ ى ،حَتَ ًي٤م ،َيَتَحرَّ رِّ َي  ،ومٝمق ُُمَتَحري  ،حَتَ رِّ  ،وحُتُ

ى ًي٤م ،ُيَتَحرَّ رِّ ى ،حَتَ رَّ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَتَحرًّ رَّ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،حَتَ ىُمُ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓحَتَ .  تحرَّ
ۡواْ رََكٗػا﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  َٝ َُتَؽذ ْوَلٰٓهِ

ُ
 ﴾َ٘أ

ْي واًمتَ  ْي واًمَتَّمدِّ ْل واًمَتَٕمرِّ ي واًمتَٚم٘مِّ َوََل َتَخ٨٥َذ٬ۡاْ ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  َٛمٜمِّْل وُمٜمف اًمتنِّ
ٓۡو    َٰ َب َيُس٣ۡ لََعَ ۡٓ ُ ة٩ِِۦ َب ٠َ ٱَّللذ  ﴾٤َا َ٘يذ

 ،ُيَتَٗم٤مَٟمك ،وشُمُٗمْقِّنَ  ،ومٝمق ُُمَتَٗم٤منٍ  ،شَمَٗم٤مٟمًِٞم٤م ،َيَتَٗم٤مَٟمك ،شَمَٗم٤مَٟمك :شمٍميٗمفُ  ،تٗم٤مّناًم :وُمـ اًمتٗم٤مقمؾ

ويمذًمؽ  . ُُمَتَٗم٤مًٟمك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمتََٗم٤منَ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،شَمَٗم٤منَ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق ُُمَتٗم٤مًٟمك ،شَمَٗم٤مٟمًِٞم٤م

َٝ ﴿اًمٕمزيز:  . وذم اًمتٜمزيؾ واًمتٕم٤مِدْي واًمتامرْي  اًمتٜم٤مْد واًمت٘م٤مزِمْ واًمتٝم٤مدْي  ِ ّيِ َءاََلٓءِ َرّب
َ
َ٘تِأ

 ﴾َتَخ٥َاَرىَٰ 

 
 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

سم٤مب ُمـ اًمثالصمل اعمجرد ي٠ميت ذًمؽ؟ اهد شمٍميٗمف ُم٤م هق اًمٜم٤مىمص اًمقاويُّ وُمـ أيِّ  -1

 واذيمر ُم٤م ذم صٞمٖمٝم٤م ُمـ اًم٘مٚم٥م واإلقمالل.ش اًمُدقم٤مء»ًمٚماميض اعمجٝمقل ُمـ ُم٤مدة 

ـح ذًمـؽ شمٌـع  -2 ُمتك شمٙمت٥ُم أًمػ اًمٜم٤مىمص سمّمقرة اًمٞم٤مء وُمتك سمّمقرة إًمـػ؟ ووِّ

ٛمقِّ »ُمـ ُم٤مدة ش ًمـ»شمٍميػ اعمْم٤مرع اعمجٝمقِل اعمٜمّمقب سمـ ًُ  ش.اًم

ىمص ذم إُمـر اعم١ميمـد سمـ٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚمـ٦م؟ اذح ذًمـؽ وـٛمـ عم٤مذا رضمٕم٧م واو اًمٜم٤م -3

 ش.اخلُٚمقِّ »شمٍميٗمف ُمـ ُم٤مدة 

 ىمّمػًما وُمـ أيِّ سم٤مب ُهَق؟ش اًمٕمِم٤موة»ُم٤م هق شمٍميػ  -4

ٌَْٚمَقَرُة ُمـ أيِّ سم٤مٍب هل؟ سومٝم٤م يم٤مُماًل ىمّمػًما وـمقياًل. -5  اًمـُٛم٤ٌمُٓة واًمتٜم٤مضمل واًم



 

 

    الصسفجنًٕ  
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ف اؾمـٛمل اًمٗم٤مقمـؾ ُمـ أيِّ سم٤مٍب ُمـ اًمثالصمـل اعمجـّرد يـ٠ميت اًمٜمـ٤مىمص اًمٞمـ٤مئل؟  -6 سِّ

 واعمٗمٕمقل ُمـ اًمَ٘مكْم واجلزاء.

٘م٤مء واإلُمْم٤مُء وآٟم٘مْم٤مُء ُمـ أيِّ سم٤مٍب ِهَل؟ وُمـ أيِّ ىمًٍؿ ُمـ اًمّمـحٞمح  -7 ًْ
آؾمتِ

 واعمٕمتّؾ؟ ويمٞمػ وىمٕم٧م الٛمزُة ذم آظمر هذه اعمّم٤مدر؟

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ـْ٘مَل إمم اعمٗم٤مقمٚمـ٦م  -1 ًَ ل اًمَٗمٜم٤مء والَْدَي واًمٜمًِٞم٤مَن إمم اًمتٗم٤مقُمؾ، واًمٜمداء واًمـَرَي واًم طمقِّ

 واؾمتخدم صَٞمغ إُمر ُمٜمٝم٤م ذم مجؾ إٟمِم٤مئٞم٦م.

٤م وسومٞم٤ًّم اؾمتخرج إومٕم٤مل ُمـ اًمٜمّمقص اًمت٤مًمٞم٦م و -2 ُصْغ ُمٜمٝم٤م صمؿ طمٚمِّٚمٝم٤م ًمٖمقيًّ

 -:مُجال

 ﴿ ٰٓ ّب٩ِِ  َذَخ٢َِقذ اَتِغ ل٢ِدؽذِنَٰمۡحَو٤َدا يَۢند﴿، ﴾ج  ََكَِمَٰد ۦَءاَدُم ٦٤ِ رذ ن َحخذِغدَؼ َوَِلً
َ
، ﴾ أ

٧ذ٩ُ ﴿
َ
ۡى  َۖوخ

َ
ةۡ ُ٪٬َ أ

َ
َٝ َوخ ٙۡ َويَفۡ ﴿، ﴾َسيَٰ َط َٝ ِِف َخ ٓ ٱُخ٧٬َ ُ يَۡهدٱ﴿، ﴾ءِۖٓ ١جَِّفدا ِِف َّللذ ٍَ

ۡ ٱ٦َ٤ِ  ٗل َلٰٓ ٥َ ل ـُ ثِ ُر َٟ ٫َا َيٰٓ ﴿، ﴾هِ حُّ
َ
٬اْ َربذُس٣ُ ٱنلذاُس ٱد ُٜ  .﴾تذ

ـْ ُيَقاذِمَ قَمٌٌْد َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ » َّٓ  َٓ إًَِمفَ  َيُ٘مقُل  ًَم َم  ٤م، َيٌْتَِٖمل هِب اللِهإِ َّٓ طَمرَّ قَمَٚمْٞمـِف   اللِهَوضْمَف اهللَِّ إِ

٤م َأَٟم٤م وَمَ٘مْد قَم٤موَم٤مِّنَ » ش.اًمٜم٤َّمرَ  َر قَمغَم اًمٜم٤َّمِس ُِمٜمُْف َذًّ َوؿَمٗمَ  اللِهَأُمَّ  ش.ا٤مِّن، َوظَمِِمٞم٧ُم َأْن ُأصَمقِّ

ه٤مت ُخس أؾمامء اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٜم٤مىمص اًمقاويِّ وُخـس أؾمـامء اعمٗمٕمـقل ُمــ اًمٜمـ٤مىمص  -3

 اًمٞم٤مئل واذيمر أسمقاهَب٤م صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة.
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 تصزٓفات اللفٔف -7
وًمٗمٔم٤من ُمـ  ،ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨موًمٗمٔم٤من ُمٜمف  ،واًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروق هم٤مًمٌُف ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن

 . وٓ ي٠ميت ذًمؽ ُمـ إسمقاب إول واًمراسمع واخل٤مُمس ،اًم٤ًمدس
 ،ُيْققَمك ،وُوقِمَل  ،ومٝمق َواعٍ  ،َوقْمًٞم٤م ،َيِٕمْل  ،َوقَمك :شمٍميٗمفُ  ،اًمَققْمُل  :ومٛمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن

 :ًم٦ُم ُمٜمفوأ ،َُمْققًمك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمعِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،عِ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمْققِملٌّ  ،َوقْمًٞم٤م

أومٕمؾ  ،َُمَقاٍع وَُمَقاقِملُّ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وُِمْٞمَٕمَٞم٤منِ  ،َُمْققَمَٞم٤من :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْٞمَٕم٤مءٌ  ،ُِمْٞمَٕم٤مةٌ  ،ُِمْٞمًٕمك

 :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وُوقْمَٞمَٞم٤منِ  ،َأْوقَمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام . ُوقْمَل  :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأْوقَمك :اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف

 . ُوقًمك ،ُوقْمٞمََٞم٤مٌت  ،َأَواعٍ  ،َأْوقَمْقنَ 
وقمغم اًمالم  ،يمذًمؽ اًْمَقطْمُل واًمَقْذُي واًمَقْرُ واًمَٞمْدُي: وشمٜمٓمٌؼ قمغم اًمٗم٤مء ىمقاقمُد اعمث٤ملو

 . ىمقاقمد اًمٜم٤مىمص
 ،َوىَمْٞمتُاَم  ،َوىَمْٞم٧َم  ،َوىَملْمَ  ،َوىَمَت٤م ،َوىَمْقا: َوىَم٧ْم  ،َوىَمَٞم٤م ،َوىَمك :اعم٤ميض اعمٕمروف ُمـ اًمقىم٤مي٦م

َـّ  ،َوىَمْٞمُتاَم  ،َوىَمْٞم٧ِم  ،َوىَمْٞمُتؿْ   . ُمثؾ ُوِزَي وقُمٜمَِل  ،واعمجٝمقل ،َوىَمْٞمٜم٤َم،ىَمْٞم٧ُم وَ  ،َوىَمْٞمتُ
: هَتِْل  ،هَتِٞم٤َمنِ  ،هَيُْقَن: هَتِْل  ،هَيَِٞم٤منِ  ،هَيِْل  :اعمْم٤مرع اعمٕمٚمقم ُمـ اًمَقْهِل  هَتُْقَن:  ،هَتَِٞم٤منِ  ،هَيلِْمَ

: َأِهْل  ،هَتَِٞم٤منِ  ،هَتلِْمَ   . هَنِْل  ،هَتلِْمَ
:  شُمْقَص  ،َٞم٤منِ ُيْقَص  ،ُيْقَص  :اعمْم٤مرع اعمجٝمقل ُمـ اًمَقص٤مي٦م  ،شُمْقَصَٞم٤منِ  ،ُيْقَصلْمَ

:  ُأْوَص  ،شُمْقَصَٞم٤منِ  ،شُمْقَصْقَن:  شُمْقَصلْمَ  ،شُمْقَصَٞم٤منِ  ،ُيْقَصْقَن:  شُمْقَص   . ُٟمْقَص  ،شُمْقَصلْمَ
ـْ  اعمٕمٚمقم ُمـ اعمًت٘مٌؾ اعمٜمٗمل اعم١ميمد ِب  ـْ َيٌِمَ  :ًَم ـْ َيِِمَٞم٤م ،ًَم ـْ شَمٌِمَ  ،ًَم ـْ َيُِمْقا: ًَم ـْ شَمِِمٞمَ  ،ًَم  ،٤مًَم

ـْ شَمٌِمَ  : ًَم ـْ َيِِملْمَ ـْ شَمِِمٞم٤َم ،ًَم ـْ شَمٌِمَ  ،ًَم ـْ شَمُِمْقا: ًَم ـْ شَمِِمٞم٤َم ،ًَم ـْ َأِرَ  ،ًَم : ًَم ـْ شَمِِملْمَ ـْ َٟمٌِمَ  ،ًَم  . ًَم
ـْ ُيْقطَمك :واعمجٝمقل ُمـ ذًمؽ ـْ ُيْقطَمَٞم٤م ،ًَم ـْ شُمْقطَمك ،ًَم ـْ ُيْقطَمْقا: ًَم ـْ شُمْقطَمَٞم٤م ،ًَم ـْ  ،ًَم ًَم

ـْ شُمْقطَمك : ًَم ـْ  ،ُيْقطَملْمَ ـْ شُمْقطَمْل  ،شُمْقطَمَٞم٤م ًَم ـْ شُمْقطَمْق: ًَم ـْ شُمْقطَمَٞم٤م ،ًَم ـْ ُأْوطَمك ،ًَم : ًَم ـْ شُمْقطَملْمَ ـْ  ،ًَم ًَم

 . ُٟمْقطَمك
ْ َيؾِ  :اعمٕمروف ُمـ اعمًت٘مٌؾ اعمجزوم ْ َيٚمَِٞم٤م،مَل ْ شَمؾِ  ،مَل ْ َيُٚمْقا: مَل ْ شَمٚمَِٞم٤م ،مَل ْ شَمؾِ  ،مَل : مَل ْ َيٚملِْمَ مَلْ  ،مَل
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: مَلْ َألِ  ،مَلْ شَمٚمَِٞم٤م ،ؾِ مَلْ شَمُٚمْقا: مَلْ شمَ  ،شَمٚمَِٞم٤م  . مَلْ َٟمؾِ  ،مَلْ شَمٚملِْمَ
  . ُمثؾ مَلْ ُيْٙمَػ  ،اًمخ ،مَلْ ُيْقيَمْقا ،مَلْ ُيْقيَمَٞم٤م ،مَلْ ُيْقكَ  :واعمجٝمقل ُمـ ذًمؽ

َـّ : اعمٕمروف ُمـ اعمًت٘مٌؾ اعم١ميمد سم٤مًمالم واًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ُمـ اًْمَٞمْدِي  :  ،ًَمٞمَٞمِْدَي٤منِّ  ،ًَمَٞمْٞمِدَي ًَمٞمَٞمُْدنَّ

َـّ ًَمَتٞمْ  َـّ  ،ًَمَتْٞمِدَي٤منِّ  ،ِدَي : ًَمَتْٞمِدَي : ًَمَتْٞمِدنَّ  ،ًَمَتْٞمِدَي٤منِّ  ،ًَمَٞمْٞمِدْيٜم٤َمنِّ َـّ  ،ًَمَتْٞمِدَي٤منِّ  ،ًَمَتْٞمُدنَّ : َْٕيِدَي  ،ًَمَتْٞمِدْيٜم٤َمنِّ

َـّ  َـّ ذًمؽ اًمرضمُؾ  :ي٘م٤مل ،ًَمٜمَْٞمِدَي َـّ َيُدُه سمُٛمّمٞم٦ٌمٍ  :ًَمَٞمْٞمِدَي  . ًمُتّم٤مسَم
َـّ  :واعمجٝمقل ُمـ ذًمؽ َـّ  ،اًمخ ،ًَمُٞمْقُدنَّ  ،ًَمُٞمْقَدَي٤منِّ  ،ًَمُٞمْقَدَي  . ُمثؾ ًَمُٞمْجَزَي

 . وهٜم٤م ىمد اٟم٘مٚم٧ٌم اًمٞم٤مء إومم واًوا سمٜم٤مء قمغم اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمسمٕم٦م
 . َواِذَي٤مٌت  ،َواِذَيَت٤منِ  ،َواُذْوَن: َواِذَي٦مٌ  ،َواِذَي٤منِ  ،َواذٍ  :اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمقذي
 . َُمْقضِمٞم٤َّمٌت  ،َُمْقضِمٞمََّت٤منِ  ،ْقضِمٞمُّْقَن: َُمْقضِمٞم٦َّمٌ ُمَ  ،َُمْقضِمٞم٤َّمنِ  ،َُمْقضِملٌّ  :اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمـ اًمَقضْمِل 

 . وملِْمَ  ،ومَِٞم٤م ،وُمْقا: ذِمْ  ،ومَِٞم٤م ،ِف  :إُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم ُمـ اًمقوم٤مء
َـّ  ،ظِمَٞم٤منِّ  ،ظِملَمَّ  :إُمر اعم١ميمد سم٤مًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ُمـ اًمَقظْمِل  : ظِم َـّ  . ظِمْٞمٜم٤َمنِّ  ،ظِمَٞم٤منِّ  ،ظُم

ـْ  ،ظِملَمْ  :وسم٤مًمٜمقن اخلٗمٞمٗم٦م : وراضِمع ىمقاقمد ٟمقّن اًمت٠ميمٞمد ذم أول اًمٙمت٤مبظِم  ،ظُم  . ـْ
ـِ  :اًمٜمٝمل ًمُف ُمـ اًمَقّْنِ  : اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم.  ٓشَمٜملِْمَ  ،٤مٓشَمٜمِٞمَ  ،ٓشََمٜمُْقا: ٓشَمٜمِْل  ،ٓشَمٜمَِٞم٤م ،ٓشَم

ؽِي﴿ ۡٞ  ﴾َوََل حَجَِيا ِِف ذِ

َيًدى: ومٝمق  ،ىَيْٞمدَ  ،َيِدَي  :شمٍميٗمفُ  ،إقمٓم٤مء اًمؼِمِّ واعمٕمروف :اًمَٞمْدُي  :وُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م

 اًمخ . ٓشَمدِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،دِ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمْٞمِديٌّ  ،َيًدى ،ُيْقَدى ،وُيِدَي  ،ي٤مدٍ 

 . ظمرضم٧م ٟم٤مره :َوِرَي اًمَزَٟمُد َيْقَرى َوْرًي٤م :ويمذًمؽ
 ،ُيْقمَم  ،وُوزِمَ  ،ومٝمق والٍ  ،ِوََٓي٦مً  ،َيكِمْ  ،َوزِمَ  :شمٍميٗمفُ  ،اًمِقٓي٦م :وُمـ اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس

 ،ُِمٞمغِْمً  :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمْقمًم  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمؾِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،لِ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمْقزِمٌّ  ،ِوََٓي٦مً 

أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ  ،وَُمَقازِمُّ  ،َُمَقالٍ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وُِمْٞمَٚمَٞم٤منِ  ،َُمْقًَمَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْٞماَل ءٌ  ،ُِمْٞماَلةٌ 

 ،َأَوالٍ  ،َأْوًَمْقنَ  :َواجلٛمع ُمٜمٝمام ،ُوًْمَٞمَٞم٤منِ  ،نِ َأْوًَمَٞم٤م :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُوزْمَ  :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،أْومَم  :ُمٜمف

 . َوْرًي٤م ،َيِرْي  ،ويمذًمؽ َوِرَي  ،ُومًم  ،ُوًْمَٞمَٞم٤مٌت 
َ٘م٤مءً  ،اشمََّ٘مك َيتَِّ٘مْل  :شمٍميٗمفُ  ،آشمِّ٘م٤مء :إول ،وُمـ آومتٕم٤مل ًمٗمٔم٤من وم٤مُء يمٚمٞمٝمام واوٌ   ،اشِمِّ

ِ٘مَل  ،ومٝمق ُُمتٍَّؼ  َ٘م٤مءً  ،ُيتََّ٘مك ،واشمُّ ِؼ  :إُمر ُمٜمف ،كومٝمق ُُمتَّ٘مً  ،اشِمِّ اًمٔمرف  ،ٓشَمتَِّؼ  :واًمٜمٝمُل قمٜمف ،اشِمَّ
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َداءُ  ،ُُمتًَّ٘مك :ُمٜمف  . ويمذًمؽ آشمِّ
وشمٍميٗم٤مهت٤م  ،آؾمتٞمّم٤مء وآؾمتٞمٗم٤مء وآؾمتٞمالء :ُمٜمٝمام ،وُمـ آؾمتٗمٕم٤مل أطمد قمنم ًمٗمًٔم٤م

 . وٓ ي٠ميت اًمٚمٗمٞمػ ُمـ سم٤مىمل إسمقاب اعمٝمٛمقزة  َوصالً  :ُمثؾ اًمٜم٤مىمص
اإلَي٤مء واإليّم٤مء واإليٙم٤مء واإليٗم٤مء واإليداء  :ٟمحق :٤موُمـ اإلومٕم٤مل ُخ٦ًم قمنم ًمٗمٔمً 

 . وشمٍميٗم٤مهت٤م ُمثؾ اإلسمٙم٤مء ،واإليالء
وْمٝم٤م ُمثؾ اًمٜم٤مىمص ،ُمٜمٝم٤م اًمَتْقِري٦ُم واًمتقصٞم٦ُم واًمتقًمٞم٦م ،وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ شمًع يمٚمامت  . َسِّ

ؾ ؾمت٦م ك :وهل ،وُمـ اًمتٗمٕمُّ ك ،شَمَقطمَّ ك ،شَمَقظمَّ  . شَمَقىمَّك ،شَمَقممَّ  ،شَمَقرمَّ  ،شَمَقؿمَّ
 وذم.  شَمَقاَٟمك ،شَمَقامَم  ،شَمَقارَم  ،شَمَقاَص  ،شَمَقاَزى ،شَمَقاَرى :وهل ،ُمـ اًمتٗم٤مقمؾ أيًْم٤م ؾِمت٦مو

ۡبِ ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ ِ َوح٬ََاَن٬ۡاْ ةِٱلهذ ّٚ  ﴾َوح٬ََاَن٬ۡاْ ةِٱۡۡلَ

ومٛمـ اًمث٤مّن  ،ٓي٠ميت ُمـ جمرد اًمثالصمل إٓ ُمـ اًم٤ٌمسملم اًمث٤مّن واًمث٤مًم٨م واًمٚمٗمٞمػ اعم٘مرون

٤م ،َيْثِقْي  ،صَمَقى :شمٍميٗمفُ  ،اًمثََقاُء واًمُثِقيُّ  :ُمٜمٝم٤م ،ؾمٌع قمنمة يمٚمٛم٦م  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق صم٤موٍ  ،صُمِقيًّ

 :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْثقاءٌ  ،ُِمْثَقاةٌ  ،ُِمْثًقى :وأًم٦م ُمٜمف ،َُمْثًقى :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمْثقِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اصِْمقِ 

 :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،َأصْمَقى :اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمفأومٕمؾ  ،َُمَث٤مٍو وَُمَث٤مِويُّ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َُمْثَقَي٤مِن وُِمْثَقَي٤منِ 

 . صُمًقى ،صُمْقَيَٞم٤مٌت  ،َأصم٤موٍ  ،َأصْمَقْونَ  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،َأصْمَقَي٤مِن َوصُمْقَيَٞم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ٝ،صُمقَ 
 ،إمم همػم ذًمؽ ،شَمَقى ،ؿَمَقى ،هَمَقى ،َٟمَقى ،َهَقى ،َرَوى ،ـَمَقى :ويمذًمؽ

 . وشمٍميٗم٤مهت٤م ُمثؾ اًمٜم٤مىمص ُمـ هذا اًم٤ٌمب
ُة واحلََقى :٨م ُخس قمنمة يمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٤موُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم  ،حَيَْقى ،طَمِقَي  :شمٍميٗمفُ  ،احلُقَّ

ةً  ،طَمًقى  . َأطْمَقى :واًمّمٗم٦م ُمٜمف ،ومٝمق طم٤موٍ  ،َوطُمقَّ
 ،َُيَِْمك ،وسم٤مىمل شمٍميٗم٤مهت٤م ُمثؾ ظَمٌِمَ  ،وٓي٠ميت ُمٜمف اعمجٝمقُل واؾمُؿ اعمٗمٕمقل واًمتٗمْمٞمُؾ 

ويمذا  ،دهم٤مم يمام ُمرَّ ذم ىمقاقمد اإلدهم٤ممسم٤مإلدهم٤مم وسمدون اإل ،قَملَّ  ،ويمذًمؽ طَمِٞمَل  ،وقَمِٛمَل َيْٕمَٛمك

 . إمم همػم ذًمؽ ،ىَمِقَي  ،َدِوَي  ،ؾَمِقَي  ،َرِوَي 
يمتقاء  :وُمـ آومتٕم٤مل ؾمت٦َّم قمنم ًمٗمًٔم٤م ُمٜمٝم٤م ِٓ ؾْمتقاء وا ِٓ ْرشمَِقاُء وا ِٓ ضْمتَِقاُء وا ِٓ آًمتقاُء وا

٤ٌَمء وآصٓمٗم٤مء ،إمم همػم ذًمؽ
ضْمتِ ِٓ  . وشمٍميٗم٤مهت٤م ُمثؾ ا
 ،اؾْمَتْٙمَقى ،اؾْمَتْٕمَقى ،اؾِْمتَْحَٞمك ،اؾِْمَت٠مَوى :ت ُمٜمٝم٤موُمـ آؾمتٗمٕم٤مل قمنم يمٚمام
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 . واؾْمَتْٕمَٗمك ،إمم همػم ذًمؽ: وشمٍميٗم٤مهت٤م ُمثؾ اؾِْمَتْخَٗمك ،اؾْمَتْٝمَقى ،اؾِْمتَٜمَْقى ،اؾِْمَتْٚمَقى
 ،اِْٟمَٕمَقى ،اِْٟمَٓمَقى ،اِْٟمَْمَقى ،اِْٟمَِمَقى ،اِْٟمَزَوى :وهل ،وُمـ آٟمٗمٕم٤مل ُخس يمٚمامت

 . وٓي٠ميت اًمٚمٗمٞمػ اعم٘مرون ُمـ سم٘مٞم٦م أسمقاب مهزة اًمقصؾ ،واٟمتَٗمك ،وشمٍميٗم٤مهت٤م ُمثؾ اْٟمَ٘م٣َم 
إمم همػم  ،َأْهَقى ،َأًْمَقى ،َأطْمَٞمك ،َأهْمَقى :ُمٜمٝم٤م ،وُمـ اإلومٕم٤مل أرسمٕم٦م وقمنمون ًمٗمًٔم٤م

ى ،ذًمؽ  . َوَأْهَدى ،وشمٍميٗم٤مهت٤م ُمثؾ أْهَ
دَ  :وُمـ اًمتٗمٕمٞمؾ ؾمٌع وقمنمون يمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ى ،َيقَّ ى ،ىَمقَّ ٤م ،ؾمقَّ  ،إمم همػم ذًمؽ ،٤مهَمٞمَّ  ،َزيَّ

ك وص ىوشمٍميٗم٤مهت٤م ُمثؾ زيمَّ ۡضَف٦َ ﴿. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  دَّ
َ
ْ ةِأ ِإَوَذا ُضّيِحخ٣ُ ةَِخِطيذث  ََ٘طي٬ُّا

إمم  ،َه٤مَوى ،يَم٤مَوى ،ىَم٤مَوى ،ؾَم٤مَوى ،َداَوى ،َي٤مَومَ  :وُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م أطمد قمنم ًمٗمٔم٤م ُمٜمٝم٤م ﴾٫َ٨ۡ٤ِا

 . ىوضم٤مزَ  ،وشمٍميٗم٤مهت٤م قمغم ُِمٜمْقال ٟم٤مَدى ،همػم ذًمؽ
ِؾ صمامٟمٞم٦م قمنم ًمٗمًٔم٤م ُمٜمٝم٤م ٤م :وُمـ اًمتٗمٕمُّ ٞم٤َّم ،شَم٠ميَّ ٤م ،حَتَ ى ،شَمَزيَّ ى ،شَمَ٘مقَّ  ،إمم همػم ذًمؽ ،شَمٜمَقَّ

ك ف قمغم َٟمَٛمط شَمَٚم٘مَّ ك ،وشُمٍَمَّ  . وشَمَٖمِمَّ
 ،إمم همػم ذًمؽ ،شَمَٖم٤مَي٤م ،شَم٤ًمَوى ،شَمآَوى ،شَمداَوى :وُمـ اًمتٗم٤مقمؾ إطمدى قمنم يمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٤م

وٓ ي٠ميت اًمٚمٗمٞمػ  . وىمد ُمرَّ ذم شمٍميٗم٤مت اًمٜم٤مىمص ،شَمٗم٤مَٟمك ،ىمَت٤َمرَ  ،وشمٍميٗم٤مهت٤م ٟمحق شمٗم٤مَدى

 . اعم٘مرون ُمـ سم٘مٞم٦م هذه إسمقاب
 

 

 

  أسئلٌة شفوية

 

 

 ُم٤م هق اًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروق وُمـ أيِّ سم٤مٍب ي٠ميت هم٤مًمٌف؟ اذيمر أُمثٚمتف ُمع اًمتٍميٗم٤مت. -1

ُم٤م مه٤م اًمٚمٗمٔم٤من ُمـ اًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروق ي٠مشمٞم٤من ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م؟ سف ُمٜمٝمام ًمألُمـر  -2

 واًمٜمٝمل.

ُم٤م هـل اًمٙمٚمـامت ُمــ اًمٚمٗمٞمـػ اعمٗمـروق شمـ٠ميت ُمــ اًمٌـ٤مب اًمًـ٤مدس وآومتٕمـ٤مل  -3

 ًم٘مّمػمة.وآؾمتٗمٕم٤مل؟ اذيمره٤م ُمع شمٍميٗم٤مهت٤م ا

وُم٤م هق اًمٚمٗمٞمػ وُمـ أّي سم٤مب اًمثالصمل اعمجرد ي٠ميت ذًمؽ؟ اذيمر شمٍميٗم٤مهت٤م اًم٘مّمػمة  -4
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 ش.اًمٌمِّ »وش اًمٖملِّ »وش اًمٓملِّ »ُمـ ُم٤مدة 

 يمؿ ًمٗمٞمًٗم٤م ُم٘مروًٟم٤م ي٠ميت ُمـ سم٤مب ؾمٛمع؟ اذيمر ُمٜمٝم٤م ؾمٌٕم٦م ُمع شمٍميٗم٤مهت٤م. -5

هؾ ي٠ميت اًمٚمٗمٞمػ اعم٘مـرون ُمــ أسمـقاب اًمثالصمـل اعمزيـد سمـدون مهـزة وصـؾ؟ ومـام  -6

 هت٤م؟شمٍميٗم٤م

 

\ 

  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ٝم٤م ذم ُمٞمِّز يمٚمامت اًمٚمٗمٞمػ ومٞمام سملم اعمٗمروق واعم٘مرون ذم إُمثٚم٦م اًمت٤مًمٞمـ٦م، واؾمـتخدُم -1

 مجؾ ُمـ إٟمِم٤مئؽ: 

﴿ َٰ ٓ  َوَوِصذ َٰ إِةۡ  ة٫َِا ٓۡ  ِۧه َر ٬ُب ٣ُ ةَجِي٩ِ َوَي ُٜ﴾ ،﴿ ٦ِ َْ  ُٚ ٍِ ۡ ٱَو٤َا ي٨َ ُ٪٬َ إَِلذ  إِنۡ  ٬َ٫َ٣ىٰٓ ل
َفُس٣ۡ ٬ُٛٓ ﴿، ﴾٤ي٬َُِحَٰ  وَِۡحَ  ُٙ ٧

َ
ْ أ ٪ۡ  ا

َ
ِ َوح٬ََاَن٬ۡ ﴿، ﴾ا٧َارٗ  ٢ِيُس٣ۡ َوأ ْ ة ِ َوح٬ََاَن٬ۡ ۡلَۡ ٱا اْ ّٚ

 ِ ۡبِ ٱة ْ ٦٤َۡ حَػۡ ﴿، ﴾٣لهذ ٬ا دۡ  ُْ
َ
َٰ أ وۡ  ١٧ةََؽ َوح٬ََّلذ

َ
َّ َ٘أ َن ِإَوجذ٥َا ح٬َُ٘ذ٬ۡ ﴿، ﴾١٨َعٰٓ وََْجَ

ُس٬َرُك٣ۡ 
ُ
ٓ ﴿، ﴾٥َثِۖٓ َِٜحَٰ ١ۡ ٱَم ي٬َۡ  أ ُذنَ  َوحََِٓي٫َا

ُ
ٞۡ ﴿، ﴾ِخَيثَ َنَٰ  أ  .﴾ؽِيَوََل حَجَِيا ِِف ذِ

لــ٤م إمم صــٞمغ إُمــر عمخ٤مـمــ٥م ُمٕمٚمــقم، صمــؿ  -2 ــ٤م وطمقِّ طمّٚمــؾ اًمٙمٚمــامِت اًمت٤مًمٞمــ٦م ًمٖمقيًّ

 -ُمٗمٞمدة:اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ 

، َيـ٤مٍد، اؾمتقُصـقا، ُوْوِرَي.  َـّ ، َواُذْوَن، ظُمـ َـّ ، واٍه، ٓ شَمِش، مل ُيقيُمقا، ًمٜمٞمـدي  َُمْققملٌّ

 شُمقيمِْل ومُٞمْقيَمك قَمَٚمْٞمَؽ. ٓ

ه٤مت ُخس يمٚمامت ُمـ اًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروق، وُخس يمٚمامت ُمـ اًمٚمٗمٞمػ اعم٘مـرون ُمــ  -3

 أسمقاٍب ؿمتَّك صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة.

F F F 
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 ملَنْس ّاملعتلامللفل بني ا
٘م٦م سملم اعمٝمٛمقز واعمٕمتؾِّ قمغم ُخ٦ًم قمنم ٟمققًم٤م وؾم٠ميمتٗمل سمذيمر سمٕمض  ،واًمٙمٚمامت اعمٚمٗمَّ

 ُمٜمٝم٤م
ٍ
وأؿمػُم إمم أؾمٚمقب شمٍميٗمٝم٤م وشمٕمٚمٞمٚمٝم٤م  :جمّردات ُمٜمٝم٤م أو ُمزيده٤م إذا مل يقضمد اعمجّرد ًمٌمء

 ،ًم٘مقاقمدواًمتٕمٚمٞمالِت ُمـ ا ،ومٕمغم اًمٓمالب اؾمتخراج سم٤مىمل إسمقاب ُمـ اعمٕم٤مضمؿ ،إن ؿم٤مء اهلل

 ـ  :ومٛمـ ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء َُخ٦ًم
 ،وذًمؽ قمنمة أًمٗم٤مٍظ ُمـ أسمقاب ؿمتَّك ،اعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء وإضمقف اًمقاويِّ 

 . اؾِْمَت٤ْمَورَ  ،آهَ  ،آنَ  ،آمَ  ،آَل  ،َآَق  ،آَف  ،آَس  ،آدَ  ،آَب  :وهل
 ،٤مَأْوسمً  ،ُيئ٤مُب  ،ومٝمق آِوٌب: إِْي٥َم  ،َأْوسًم٤م ،ي١مُب  ،آَب  :شمٍميػ اًم٤ٌمب إول ُمـ اعمجرد

 ،ُِمْئَقٌب  :وأًم٦م ُمٜمف ،ُمآٌب  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَم١ُمْب  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،ُأْب  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمُئْقٌب 

أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ  ،وَُمآوْي٥ُم  ،َُمآوُب  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،ُمآسم٤مِن وُمْئَقسَم٤منِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،ُِمْئَقاٌب  ،ُِمْئَقسَم٦مٌ 

 ،آَوسُمْقنَ  :َواجلٛمع ُمٜمٝمام ،سَمَٞم٤منِ َوُأوْ  ،آَوسَم٤منِ  :وشمثٞمٜمتٝمام ،ُأْوسَمك :واعم١مٟم٨م ُمٜمف ،آَوُب  :ُمٜمف

 . ُأَوٌب  ،ُأْوسَمٞم٤مٌت  ،َأَواِوُب 
وقمٜمد اعمّم٤مدُم٦م شمٙمقن  ،وقمغم اًمقاِو ىمقاقمُد اعمٕمتؾ ،ومـٕمغم الٛمزة شمٜمٓمٌؼ ىمقاقِمُد اعمٝمٛمقز

وَيُئْقُس  ،ويُئْقدُ  ،يُئْقُب  :ٟمحق ،يمام شمرى ذم اعمْم٤مرع اعمٕمروف ،اًمٖمٚم٦ٌم واًمُرضمح٤من ًم٘مقاقمد اعمٕمتؾ

وىم٤مقمدة اعمٕمتؾ شمقضم٥ُم ٟم٘مَؾ طمريم٦ِم  ،طمٞم٨م ي٘متيض ىم٤مقمدة اعمٝمٛمقز ىمٚم٥َم الٛمزة أًمًِٗم٤م ،إمم همػم ذًمؽ

ح هذا ،يمام ذم ي٘مقل ويّمقم ،اًمقاو إًمٞمٝم٤م وذم  ،وهٙمذا إمم صٞمٖم٦م اًمتٙمٚمُّؿ ،وىُمِرَئ يمام ىمرأَت  ،ومُرضمِّ

 . وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم اًمث٤مٟمٞم٦ُم واًوا وومً٘م٤م ًم٘م٤مقمدة اعمٝمٛمقز اخل٤مُم٦ًم ،اعمتٙمٚمؿ اًمقاطمد اضمتٛمٕم٧م الٛمزشم٤من
 ،وذًمؽ ؾمٌٕم٦م أًمٗم٤مظ ُمـ خمتٚمػ إسمقاب ،عمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء وإضمقف اًمٞم٤مئلا

ـٌ  ،َأْيٜم٤ًم ،َيِئلْمُ  ،أنَ  :شمٍميٗمفُ  ،هم٤مًمٌٝم٤م ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مّن ،آمَ  ،آَب  ،آدَ  ،َأِيَؽ  :وهل إُمر  ،ومٝمق آِي

ـْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،إِنْ  :ُمٜمف  . اًمخ ،َُمئلِْمٌ :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَمِئ
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 ،وذًمؽ شمًع يمٚمامت يمٚمٝم٤م ُمـ اًم٤ٌمب إول ،ء واًمٜم٤مىمص اًمقاوياعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٗم٤م

 . شمٍميٗمُف ُمثؾ َدقَم٤م َيْدقُمقْ  ،أَُم٤م ،أَٓ  ،َأؾم٤م ،أزا ،أرا ،َأشَم٤م ،أسَم٤م :وهل
 ،أسَمك :وهل،وذًمؽ قمنمة ُمـ ؿمتك إسمقاب ،اعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء واًمٜم٤مىمص اًمٞم٤مئل

ومٝمق  ،إسم٤مَءةً  ،ي٠مسَمك ،َأسَمك :شمٍميػ إول ،أَهك ،َأَٟمك ،َأمَم  ،َأؾَمك ،َأَزى ،أَرى ،أَدى ،آشَمك

 :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشَم٠ْمَب  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اِْي٥َم  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُم٠ْميِبٌّ  ،إسِم٤مءً  ،ُي١ْمسَمك ،وُأيِبَ  ،،آٍب 

َبَ ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  اًمخ ،َُم٠ْمسًمك ٟۡ َخ ـۡ َبَٰ َوٱ
َ
وشمٍميٗم٤مت  ،وي٠ميت ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م أيًْم٤م ﴾خ

 . ُِمْل وَريَض َيْرَى اًم٤ٌمىمل ُمثؾ رَُمك َيرْ 
 ،َي٠مِوْي  ،أَوى :وهق ،وذًمؽ واطمد وم٘مط ،اعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء واًمٚمٗمٞمػ اعم٘مرون

٤م ٤م ،ُي١ْمَوى ،ُأِوَي  ،ومٝمق آوٍ  ،ُأِويًّ  ،ٓشم٠موِ  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اِْيقِ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُم٠ْمِويٌّ  ،ُأِويًّ

َٝ ٦٤َ  ٔۡ َوُت ﴿ٟمحق:  ،. وي٠ميت ُمـ اإلومٕم٤مل واعمٗم٤مقمٚم٦م أيًْم٤م َُم٠مًوى اًمخ :واًمٔمرف ُمٜمف ٬ِٓي إََِلۡ
ا  ﴿ ﴾تََلآُء   ّٜٗ َٝ ُ٪٣ُ ٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن َض ِ ه ْوَلٰٓ

ُ
ٓواْ أ ٧ََُصُ ِي٦َ َءاَوواْ وذ  ﴾َوٱَّلذ

 ـ  :وُمـ ُمٝمٛمقز اًمٕملم ُخ٦ًم أٟمقاع
 ،َوَأدَ  :وهل ،وذًمؽ ُخ٦ًم ُمـ أسمقاب ؿمتَّك ،اعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٕملم واعمث٤مل اًمقاوي

 . ويمٚمٝم٤م ُمـ سم٤مب ضب ييب . َأمَ وَ  ،َوأَل  ،َوَأرَ  ،َوَأَب 

 ،إِدْ  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمْقُءْودٌ  ،َوْأًدا ،ُيْقَئدُ  ،وُوِئدَ  ،ومٝمق َواِئدٌ  ،َوْأًدا ،َيئِدُ  ،َوَأدَ  :شمٍميٗمف

ِإَوذَا ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  َيِٕمدُ  ،دَ ُمثؾ وقمَ  ،اًمخ ،َُمْقِئدٌ  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََمِئدْ  :واًمٜمٝمل قمٜمف
ه٢َِ  ـُ  ﴾١ذ٦ َُيُِػواْ ٦٤ِ ُدو٩ِ٧ِۦ َم٬ۡنِٗل ﴿ ﴾ۡج ٱل٬٥َُۡۡءَۖدةُ 

إُمر  ،ومٝمق ي٤مِئٌس  ،َي٠ْمؾًم٤م ،َيٞمْئَُس  ،َيِئَس  :وذًمؽ ،اعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٕملم واعمث٤مل اًمٞم٤مئل

ي٘م٤مل:  ،ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م واًم٤ًمدس . َُمٞمَْئٌس  :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓ شَمْٞمَئْس  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،اِْيَئْس  :ُمٜمف

 ومٝمق ي٤مئٌس وي١موٌس . ،٠مؾًم٤م: اٟم٘مٓمع أُمٚمف ُمٜمف واٟمتٗمك ـمٛمٕمف ومٞمفَيِئس اًمرضمؾ ُمٜمف َيْٞمَئُس يَ 

ْت ذم شمٍميػ  ،اعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٕملم واًمٜم٤مىمص اًمقاوي وذًمؽ أرسمع يمٚمامت ىمد ُمرَّ

١ٌُُموْ  ،سَم٠مى :شمٍميٗمفُ  ،ُمٝمٛمقز اًمٕملم   ،سَم٠ْمًوا ،َي
ٍ
ٌَْ   ،وسُمِئَل  ،ومٝمق سَم٤مء  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق َُمٌْئُقٌّ  ،سَم٠ْمًوا ،ُي
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١ٌْمُ  :قمٜمف واًمٜمٝمل ،ُاسْم١مُ   . وَم٠ْمًوا اًمخ ،َيْٗمآى ،وَمآى :وُمـ اًم٤ٌمب اًمراسمع . َُمًٌْئك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓشََم
 :وهل ،وذًمؽ قمنم يمٚمامت ُمـ أسمقاب خمتٚمٗم٦م ،اعمٚمٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٕملم واًمٜم٤مىمص اًمٞم٤مئل

َى ،َو٠َمى ،َص٠َمى ،َرَأى ،َدَأى ،صَم٠مى ضَم٠َمى ق ومٝم ،ضَم٠ْمًي٤م ،ََيَك ،ضَم٠َمى :شمٍميٗمفُ  ،َٟم٠َمى ،َُم٠مَوى ،َٕ

 
ٍ
 ،جَمًْئك :اًمٔمرف ُمٜمف ،ٓ شَم٩َم  :واًمٜمٝمل قمٜمف ،َج  :إُمر ُمٜمف ،ومٝمق جَمِْئلٌّ  ،ضَم٠ْمًي٤م ،َُيَك ،وضُمِئَل  ،ضم٤مء

  :واجلٛمع ُمٜمٝمام ،وجِمَْئٞم٤َمنِ  ،جَمَْئٞم٤َمنِ  :وشمثٜمٞمتٝمام ،جِمْئ٤َمءٌ  ،جِمْئَٞم٦َمٌ  ،جِمًْئك :وأًم٦م ُمٜمف
ٍ
 ،وجَم٤َمِئلُّ  ،جَم٤َمء

 :َأضْمَئٞم٤َمِن وضُمْقَيَٞم٤مِن: واجلٛمع ُمٜمٝمام :وشمثٜمٞمتٝمام ،ضُمْقَيك :ُمٜمفواعم١مٟم٨م  ،َأضْمآى :أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٜمف

 
ٍ
 . أصٚمْحُتفُ  :ضَم٠َمْي٧ُم اًمثقب ضَم٠ْمًي٤م :ي٘م٤مل . ضُم١ْمَيٞم٤َمٌت َوضُمًقى ،َأضْمَئْقَن َوَأضَم٤مء

 . راضمع ىم٤مقمدَة إؾم٘م٤مط الٛمزة ًمتخٗمٞمػ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٍميٗم٤مت
: َزَأْي٧َم  ،َزَأشَم٤م ،َأْت زَ  ،َزَأوْ  ،َزَأَي٤م ،َزَأى :شمٍميػ اعم٤ميض اعمٕمٚمقم ـَ  :ي٘م٤مل . اًمخ ،َزَأْي

َ  :َزأى َزْأًي٤م  . شَمَٙمؼمَّ
: ُدِئْٞم٧َم  ،ُدِئَٞمَت٤م ،ُدُؤْوا: ُدِئَٞم٧ْم  ،ُدِئَٞم٤م،ُدِئَل  :ٟمحق :واعمجٝمقل ُمٜمف  ،ُمثؾ ُرُِمَل  ،اًمخ ،ُدِئلْمَ

 . سمٛمٕمٜمك ظَمَتَٚمفُ  :دأى اًمذْئ٥ُم ًمٚمّمٞمد َدْأًي٤م :شم٘مقل ،وحَتِؼُّ قمٚمٞمٝمام ىم٤مقمدة اًمتًٝمٞمؾ
: شَمرى ،شَمَرَي٤منِ  ،َيَرْوَن: شَمَرى ،َيَري٤منِ  ،َيَرى :اعمْم٤مرع اعمٕمروف ـَ شَمَرْوَن:  ،شَمَرَي٤منِ  ،َيَرْي

ـَ  : َأرَ  ،شَمَرَي٤منِ  ،شَمَرْي ـَ َُٰس٣ۡ ُ٪٬َ َوَٛتِي٩ُُ٢ۖ ٦ۡ٤ِ َضۡيُد ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  َٟمَرى ،ىشَمَرْي إ٧ِذ٩ُۖ يََؽى
 ﴾ََل حََؽۡوَج٣ۡ٫ُ  

وطُمذوم٧م سمٜم٤مًء قمغم ىم٤مقمدة َتٗمٞمػ الٛمزة  ،إمم ُم٤مىمٌٚمٝم٤مش َيْرَأُي » ٟم٘مٚم٧م طمريم٦ُم الٛمزة ذم 

َٟمَرى(  ،أَرى ،ويمذًمؽ ذم )شَمَرى ،اإلقمالل صمؿ اٟم٘مٚم٧ٌم اًمٞم٤مُء أًمًٗم٤م سم٤مًمث٤مًمث٦م ُمـ ىمقاقمد ،سم٤مإلؾم٘م٤مط

٤م ذم )َيَري٤منِ  وذم  ،َوشَمَري٤مِن( ومٚمؿ شمٜم٘مٚم٥م اًمٞم٤مُء أًمًٗم٤م سم٥ًٌم وُم٘مدان اًمنمط إول ُمـ اًم٘م٤مقمدة ،وأُمَّ

( وذم ويمذًمؽ  ،وشَمَرْوَن( ؾم٘مٓم٧م شمٚمؽ إًمُِػ ٕضمؾ اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم )َيَرْونَ  ـَ ـَ َوشَمَرْي ذم )َيَرْي

َضٗػا﴿اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: 
َ
ا حََؽي٦ِذ ٦َ٤ِ ٱ١ۡبََۡشِ أ وىمد ضم٤مء ذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: سمتح٘مٞمؼ الٛمزة  ﴾َ٘إ٤ِذ

 ﴾٬َۡن َخ٩ُ٨ۡ   َٔ وَُ٪٣ۡ َح٬ۡ٫َ٨َۡن َخ٩ُ٨ۡ َوَيۡن ﴿أيًْم٤م: 

: شُمَثك ،شُمثَْئٞم٤منِ  ،شُمثَْئك ،ُيْثَئْقنَ  ،ُيثَْئٞم٤منِ  ،ُيْثَئك :قلاعمْم٤مرع اعمجٝم  ،شُمْثَئْقنَ  ،شُمْثئََٞم٤منِ  ،ُيْثَئلْمَ
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 . واعمّمَدر صم٠مٌي  ،ُم٤م ٟم٘مّم٧ُم ُمٜمف :ُم٤مصم٠مي٧ُم ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م سمٛمٕمٜمك :اًمخ شم٘مقل
 . ودمقز ومٞمف طمذف الٛمزة يمام َي٥م ذًمؽ ذم ُيَرى

ـْ  اعمًت٘مٌؾ اعمٜمٗملُّ اعم١ميمد سمـ َدى :ًَم ـْ يَّ ـْ َيَدَي٤م ،ًَم ـْ شَمَدى ،ًَم ـْ َيَدْوا: ًَم ـْ شَمَدَي٤م ،ًَم ـْ  ،ًَم ًَم

ـَ  َدْي  . اًمخ ٟمحق ًمـ َُيَِْمك وًمـ َيْرَى ُمٕمٚمقًُم٤م وجمٝمقًٓ  ،يَّ
َٞم٤م ،مَلْ ُي٩َم  :اعمجزوماعمْم٤مرع  ْقا: مَلْ شُم٩َم  ،مَلْ َُيَ َٞم٤م ،مَلْ َُيَ : مَلْ شُم٩َم  ،مَلْ دُمَ َٞم٤م ،مَلْ َُيَلْمَ ْقا: ،مَلْ دُمَ  مَلْ دُمَ

ْل  َٞم٤م ،مَلْ دُمَ : مَلْ ُأَج  ،مَلْ دُمَ لْمَ  . مَلْ ُٟم٩َم  ،مَلْ دُمَ
 . وىمد ضَمرى قمٚمٞمف قمٛمُؾ مل يمام َيري قمغم اًمّمحٞمح ،ؾم٘مٓم٧م إًمػ سم٥ًٌم اجلزم

َـّ  :اعمًت٘مٌؾ اعم١ميمد سم٤مًمالم واًمٜمقن اًمث٘مٞمٚم٦م ي َي٤منِّ  ،ًَمػَمَ َـّ  ،ًَمػَمَ َي : ًَمؽَمَ ُونَّ َي٤منِّ  ،ًَمػَمَ :  ،ًَمؽَمَ ْيٜم٤َمنِّ ًَمػَمَ

َـّ ًمَ  َي ي٤منِّ  ،ؽَمَ َـّ  ،ًَمؽَمَ ِي : ًمؽَمَ ُونَّ َي٤منِّ  ،ًَمؽَمَ ََريَ  ،ًَمؽَمَ َٕ  : ْيٜم٤َمنِّ َـّ  ،َـّ ًَمؽَمَ ُونذ ﴿: اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم.  ًَمٜمََرَي ١َََتَ
 ﴾ٱَۡلَِطي٣َ 

َـّ  :ٟمحق ،واعمجٝمقل ُمٜمف َي َي٤منِّ  ،ًَمػُمَ ُونَّ  ،ًَمػُمَ َـّ  ،ًَمػُمَ َي َي٤منِّ  ،ًَمؽُمَ ْيٜم٤َمنِّ  ،ًَمؽُمَ  . اًمخ ،ًَمػُمَ
ٌُْٕمدُ  ،وهق قمدُم اًمٜمْم٩م ،اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمٜم٠َمِي   ،َٟم٠مُؤْوَن: َٟم٤مِئٞم٦مٌ  ،َٟم٤مِئَٞم٤منِ  ،ٟم٤مءٍ  :واًم

 . َٟم٤مِئَٞم٤مٌت  ،َٟم٤مِئٞمَت٤منِ 
ِْي وهق اإلسمٓم٤مء  . ًَملْمَ  ،ًَمَٞم٤م ،ًَمْقأ: زَمْ  ،ًَمَٞم٤م ،َل  :إُمر عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم ُمـ اًمألَّ

٠ْمِي: َصلَمَّ  َيْٚمَدُغ  :ي٘م٤مل . َصْٞمٜم٤َمنِّ  ،َصَٞم٤منِّ  ،َصلِمَّ  ،َصُقنَّ  ،َصَٞم٤منِّ  ،اعم١ميمد ُمٜمف ُمـ اًمّمَّ

 . ُمـ سم٤مب ضب وومتح ،ئمٚمُِؿ ويِمٙمق :وَيّْمِئْل أي
 :ُي٘م٤مل.  ٓمََتلَْمَ  ،ٓمََتََٞم٤م ،ٓمَتَْقا: ٓمَتِْل  ،ٓمَتََٞم٤م ،ٓشَمؿَ  :اًمٜمٝمل عمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقم ُمـ اعم٠مي

 أيْمَٛمْٚمُتُٝمْؿ ُِم٤مئ٦ًم . :َُم٠ْمي٧ُم اًم٘مقمَ 

 اًمخ ُمـ  ،َوْأًي٤م ،َيِئْل  ،وأٓ ٓى :وذًمؽ ، واًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروقاعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٕملم
ٍ
ومٝمق واء

 . َيِٕمْل: واًمث٤مّن َي٠ْمَي٠َم ُمـ اًمرسم٤مقمل ،اًمثالصمل ُمثؾ وقَمك
 :وُمـ ُمٝمٛمقز اًمالم ُخ٦ًم أٟمقاع

 ،ُم٤مءَ  ،و٤مءَ  ،ؾم٤مءَ  ،سم٤مءَ  :وذًمؽ ؾمٌٕم٦م أًمٗم٤مظ،اعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمالم وإضمقف اًمقاوي

أَ  . ىم٤مل ي٘مقُل وشمٍميٗم٤مهت٤م ُمثؾ  ،ه٤مءَ  ،ٟم٤مءَ   . وُمـ اًمرسم٤مقمل َٟمْقَدأَ  . وشمٍميٗمُف ُمثؾ َهٜم٠َّمَ  ،وروَّ
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ؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمالم وإضمقف اًمٞم٤مئل  :وذًمؽ أطمد قمنم ًمٗمًٔم٤م ُمـ أسمقاب ُمتٗمرىم٦مٍ  ،اعمٚمٗمَّ

٠مَ  ،ىم٤مءَ  ،داءَ  ،ؿم٤مءَ  ،َٟم٤مءَ  ،وم٤مءَ  ،ضم٤مءَ  ْٞمئً  ،ضَمْٞمًئ٤م ،ََيِْلءُ  ،ضم٤مءَ  :شمٍميٗمٝم٤م ٟمحق ،َصٞم٠َّمَ  ،ؾَمٞم٠َّمَ  ،َذيَّ  ،٤موجَمِ

 اًمخ ُمثؾ ظَم٤مَل  ،َُمِِمْٞمئ٦َمً  ،َيَِم٤مءُ  ،َيٌِْٞمُع: َوؿَم٤مءَ  ،ُمثؾ سم٤مع
ٍ
  :ومٝمق ؿم٤مء

ٍ
  ،إٓ أن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ضم٤مء

ٍ
 ،ؿم٤مء

 
ٍ
ويمذًمؽ َيقز َتٗمٞمػ الٛمزة اًم٤ًميمٜم٦م  ،سمحذف اًمٞم٤مء ُمٜمّٙمًرا سمٕمد ٟم٘مٚمٝم٤م إمم ُمقوع اًمالم ،وم٤مء

إًمّم٤مق ىم٤مقمدة اعمٝمٛمقز  وٓ َيقز ،وُم٤م إمم ذًمؽ ،وضِمْئ٧ُم  ،أُْمًرا :وؿَم٠م ،ضِمْ   :وشمًٝمٞمٚمٝم٤م ذم ٟمحق

وشمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة عم٤م وىمع  ،ٕن وىمقع الٛمزة هٜم٤م سمٕمد اعمدة إصٚمٞم٦م ،اًمراسمٕم٦م قمغم اعمِجٞمِ  واعمَِِمْٞمئ٦َمِ 

 . وم٢من احلروف اجلقهري٦م ومٞمٝم٤م خ ط ء ،سمٕمد اعمدة اًمزائدة يمام ذم اخلٓمٞمئ٦م
 ،قابوذًمؽ اصمٜم٤م قمنم ًمٗمًٔم٤م ُمـ ؿمّتك إسم ،اعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمالم واعمث٤مل اًمقاوي

وىمس شمّم٤مريَٗمٝم٤م  . َوَُم٠مَ  ،شَمٙمَِ   ،َوـمَِ  ،َوَو٠مَ  ،َوَزأَ  ،َوَرأَ  ،َوَذأَ  ،َوَدأَ  ،َوسُم١مَ  ،َوضَم٠مَ  ،َوصَم٠م :وهل

٢َۡي٫َا َحخذِك ﴿وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  ،قمغم ُم٤م َُم٣َم  َْ ًرا  ٢َۡي٫َا﴿ ﴾٬نَ  ُٔ َوُسُ َْ ُؤاْ  ح٬ََكذ
َ
  ﴾خ

 .وىمد ُمرَّ  ،وهق َيْرَٟم٠مُ  ،ضمد إٓ ذم اًمرسم٤مقملوذا ٓيق ،اعمٚمّٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمالم واعمث٤مل اًمٞم٤مئل
ؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمالم واًمٚمٗمٞمػ اعم٘مرون،  وذا ٓ يقضمد أصاًل، واهلل أقمٚمؿ، وهلل احلٛمد اعمٚمٗمَّ

  وصغم اهلل قمغم رؾمقًمف حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم ..  أوًٓ وآظمًرا

 
 

 

 أسئلٌة شفوية

 

 

؟ سف إُمر  -1 ُم٤م هل اًمٙمٚمامت اًمٕمنم اعمٚمٗم٘م٦م سملم ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء وإضمقف اًمقاويِّ

 ًمٚمٛمخ٤مـم٥م اعمٕمٚمقم ُمـ إطمداه٤م.

 ل؟ ووحٝم٤م ُمع إُمثٚم٦م.يمؿ ٟمققًم٤م ًمٚمٛمٚمٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء واعمٕمتؾ؟ وُم٤م ه -2

ؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمٕملم واعمٕمتؾ؟ اذيمر أُمثٚم٦م ٕٟمقاقمف. -3  يمؿ ٟمققًم٤م ًمٚمٛمٚمٗمَّ

 يمؿ ٟمققًم٤م ًمٚمٛمٚمٗمؼ سملم ُمٝمٛمقز اًمالم واعمٕمتؾ؟ وُم٤م هل أُمثٚم٦م أٟمقاقمف؟ -4
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  تدريباٌت كتابيٌَّة
 

ـ٤م  -1 اؾمتخرج ُمـ اًمٜمّمقص أشمٞم٦م اًمٙمٚمامت اعمٚمٗم٘م٦م سملم اعمٝمٛمقز واعمٕمتؾ وطمٚمٚمٝم٤م ًمٖمقيًّ

  -صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة:

ؽۡ ذۡ ٱوَ ﴿  ٱَد َذا َۖػ٧َا َداوُ َختۡ  ُٞ
َ
اٌب  ۖٓ إ٧ِذ٩ُ  ػِۖٓ يۡ أۡل وذ

َ
َبٰٓ ﴿، ﴾١٧ أ

َ
  َ٘د

َ
نلذاِس إَِلذ ٱَثُ زۡ أ

٬رٗ  ُٙ ٓ ﴿، ﴾اُٞ ِ َِل٬٨َُٓ ﴿، ﴾نلذاَس ٱُءوَن يَُؽا  ة
ُ
ۡه ١ۡ ٱأ ۡر﴿، ﴾َتثُِٓ

َ
، ﴾٬َ٪ا   ُٔ حََط  ا ١ذ٣ۡ ٗى َوأ

ْوَلٰٓ ﴿
ُ
ْ ٦ِ٤ رذَۡحَ أ َٝ يَهُِف٬ا ِ ٓ ﴿، ﴾٩ُ  َن َخ٨ۡ ٬ۡ  َٔ ٩ُ َويَۡن َن َخ٨ۡ ٬٫َۡ َح٨ۡ  وَُ٪٣ۡ ﴿، ﴾ِِت ه َء إِذَا َسا
ِ وَ ٱ ٧َُۡصُ  خۡ ١ۡ ٱَّللذ ًدا ـْ يَمَذَب قَمكَمَّ ُمَ » .﴾١صُ َٙ ـَ اًمٜم٤َّمرِ ُُمَتَٕمٛمِّ ْأ َُمْ٘مَٕمَدُه ُِم ٌَقَّ  ش.وَمْٚمَٞمَت

٤م صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدة: -2  طمٚمِّؾ اًمٙمٚمامِت اًمت٤مًمٞم٦م ًمٖمقيًّ

ـْ ،ُيْقَءدُ    ۔َوَُم٠مَ ،ُيْثَئك،ُدِئْٞم٧َم ،ْقءُ أسمُ ، َوسُم١مَ  ،ا،ُم٠موً ٓ شَمِئ

وُمٕمتـؾي وُُمْمـ٤مقَمٍػ  اىمرء اًمٜمص أيت ضمٞمًدا، وَُمٞمِّز ُم٤م ومٞمف ُمـ إومٕم٤مل سملم صحٞمح -3

ْل٤م إمم صٞمغ اعم٤ميض اعمجٝمقل، صمؿ اؾمتخدُمٝم٤م ذم مجؾ ُمٗمٞمدٍة ُمـ قمٜمدك:  -وطمقِّ

ـَؿ » ًَ ٤مِس، َواْرَض سمِـاَم ىَم ٌََد اًمٜمَـّ ـْ َأقْم ِؼ اعمََح٤مِرَم شَمُٙم ٤مِس، اهللُ اشمَّ ـْ َأهْمٜمَـك اًمٜمَـّ ًَمـَؽ شَمُٙمـ

ـْ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم، َوَأطِم٥مَّ ًمِٚمٜم٤َّمِس ُمَ  ـْ إمَِم ضَم٤مِرَك شَمُٙم
ًِ َٓ َوَأطْم ـٚمِاًم، َو ًْ ـْ ُُم َؽ شَمُٙمـ

ًِ ٥مُّ ًمِٜمَْٗم
٤م حُتِ

ِحِؽ مُتِٞم٧ُم اًمَ٘مْٚم٥َم  ِحَؽ، وَم٢مِنَّ يَمْثَرَة اًمْمَّ  ششُمْٙمثِِر اًمْمَّ

F F F 
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 5 __________________________________كيف َمزأ انكتبة 
 8 __________________________________ لظبيٓبخ ٔأًانكه 
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 07 ________________________ المضارع المنفي بــ ال وما وليس 
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 10 ________________________________ تصزيفبد األفؼبل 

 11 ___________________________________ غ انًبضيصي 

 12 __________________________________ صيغ انًضبرع 

 13 _______________________________ انًظتمجم انًُصٕة 

 14 ________________________________ انًضبرع انًجشٔو 

 ب ًّ  15 ___________________________ انفزٔق األرثؼخ ثيٍ نى ٔن
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 31 ___________________________ انجبة انخبَي ضزة يضزة 

  30 _____________________________55خٕاص انجبة انخبَي 

 غ ًَ َغ َيظ ًِ  33 ____________________________ انجبة انخبنج َط
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  ُ41 ____________________________ انجبة انخبيض كُزو يكُزو 
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 62 ________________________ ٔصم حانًشيذ ثذٌٔ ًْش الحيانخ 
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  62 ________________________ طغ يبًْب؟لًْشح ٔصم ًْٔشح 

 21 64 _______________________________ خبصيخ نإلفؼبل 

 66 __________________________ انتؼذيخ أْى خٕاص اإلفؼبل 
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 15 76 ________________________________ خبصيخ نهتفؼم 

  ٌ77 ______________________________ انجبة انخبيض تفبػم 

 3 78 __________________________ لٕاػذ تتؼهك ثٓذِ األثٕاة 

 01 81 _______________________________ خبصيخ نهتفبػم 

 ّ82 ___________________________ انزثبػي ا نًجزد ٔخٕاص 

 83 ________________________ انزثبػي انًشيذ فيّ ٔثبة انتفؼم 

 84 __________________________ثبثبٌ نهزثبػي يغ ًْشح ٔصم 

 86 ________________________ اإلنحبق ٔانًهحمبد يٍ األفؼبل 

 ٍ87 ______________________________ ٔاإلنحبق ػهى َٕػي 

 88 ____________________________ طجؼخ أثٕاة نهُٕع انخبَي 
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 018 ______________________ ٔاألفؼبل انًتؼذيخ ػهى حالحخ إَٔاع 

 001 _______________ هخ انفؼم ٔيتى ل يجٕس؟يتى يجٕس حذف ص 

 003 __________________________________ أطًبء األفؼبل 

 004 ____________________ انًُمٕل ٔانًزتجم يٍ أطًبء األفؼبل 
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 005 ___________________________ تصزيفبد أطًبء األفؼبل 

 007 __________________________ انجبة انخبَي في أثُيخ الطى 

 01ب نال ًا  007 ____________________ طى حظت ػذد انحزٔفلظ

 008 ____________________ انخالحي انًجزد يٍ األطًبء انجبيذح 

 011 ____________________ انزثبػي انًجزد يٍ األطًبء انجبيذح 

 010 _________________ ي انًجزد ٔانخالحي انًشيذ ثحزفانخًبط 

 ٍ012 _____________________________ انخالحي انًشيذ ثحزفي 

 014 __________________________ انخالحي انًشيذ ثخالحخ أحزف 

 015 _________________________ انخالحي انًشيذ ثأرثؼخ أحزف 

 015 _________________________ انزثبػي انًشيذ ثحزف ٔاحذ 

 ٍ016 ____________________________ انزثبػي انًشيذ ثحزفي 

 017 _________________________ انزثبػي انًشيذ ثخالحخ أحزف 

 ٍ017 _____________________ انخًبطي انًشيذ ثحزف أٔ حزفي 

 020 _______________________ حزف آخزِ ألظبو الطى حظت 

 023 _______________________________ انًصبدر ٔألظبيٓب 

 34 024 ______________________ ٔسَب نًصبدر انخالحي انًجزد 

 11 024 _______________________لبػذح تتؼهك ثأٔساٌ انًصبدر 

 ً025 __________________________ ح ٔانُٕع ٔانٓيئخزأطًبء ان 

 ّ027 ____________________________ انًصذر انًيًي ٔأثُيُت 

 030 _______________________________ ثميخ ألظبو انًصذر 

 031 __________________________ انًصذر انًؤٔل ٔانصُبػي 

 032 ________________ اطى انًصذر ٔانٕصف ٔانحبصم ثبنًصذر 

 036 ______________________________ ٔألظبيٓب انًشتمبد 
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 036 ___________________________________ اطى انفبػم 

 01 َاب يجًغ ػهيٓب اطى انفبػم  037 ______________________ ٔس

 041 ____________________________ انصفخ انًشجٓخ انميبطيخ 

 040 ___________________________ انصفخ انًشجٓخ انظًبػيخ 

 044 __________________________________ اطى انًفؼٕل 

 045 ___________________________________ اطى انظزف 

 046 ____________________________________ اطى اآلنخ 

 051 __________________________________ اطى انًجبنغخ 

 050 __________________________________ اطى انتفضيم 

 054 ______________________ تأَيج انصفبد ٔاألطًبء انجبيذح 

 055 ___________________________ انًؤَج انهفي ٔانًؼُٕي 

 056 ______________________ طًبء يجٕس فيٓب انتذكيز ٔانتأَيجأ 

 058 _______________________________________ انتخُيخ 

 061 __________________________________ انجًغ انظبنى 

 060 _________________________________ انجًغ انًكظز 

 061 ________________________________ أٔساٌ جًغ انمهخ 

 062 _______________________________ أٔساٌ جًغ انكخزح 

 065 ______________________________ صيغ يُتٓى انجًٕع 

 066 ______________________ انجًغ ٔشجّ انجًغ ٔاطى انجُض 

 071 ___________________________ انُظجخ ٔالطى انًُظٕة 

 070 __________________________ إَٔاع يٍ األطًبء انًُظٕثخ 

  071 ________________ لٕاػذ انُظتجذٔل أطًبء يُظٕثخ تخبنف 

 075 ___________________________ انتصغيز ٔالطى انًصغز 
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 6 076 ________________________________ أٔساٌ نهتصغيز 

 077 ___________________ جذٔل كهًبد يصغزح تخبنف انميبص 

 080 _______________________ انجبة انخبنج في لٕاػذ اإلثذال 

 080 _________________________________ تخفيف انًٓشح 

 5  ُم َّٓ  081 ___________________ يٕاضغ تحذف فيٓب انًٓشح أٔ تُظ

 084 __________________________________ لٕاػذ اإلدغبو 

 2 ٍ085 ___________________ يٕاضغ يجٕس فيٓب اجتًبع انظبكُي 

 086 __________________________ يخ ٔانمًزيخانحزٔف انشًظ 

 088 _________________________________ لٕاػذ اإلػالل 

 ب  111 _________________________ شزٔط نمهت انٕأ ٔانيبء أِنفا

  110 ______________________ بءا في حالحخ يٕاضغيتُمهت األنف 

  112 ________________________ يٕاضغ 4تُمهت انٕأ يبءا في 

 114 _______________________________ اَمالة انٕأ ًْشح 

 117 ________________________ انخبتًخ في انتصبريف انًجذنخ 

 118 _______________________________ تصزيفبد انًًٕٓس 

 100 ___________________________________ كتبثخ انًٓشح 

 103 _____________________________ تصزيفبد انًضبػف 

 106 __________________ نخالحي انًشيذ يٍ انًضبػفتصزيفبد ا 

 111 ________________ تصزيفبد انًهفك ثيٍ انًضبػف ٔانًًٕٓس 

 113 ___________________________ تصزيفبد انًخبل انٕأي 

 116 ____________________________ تصزيفبد انًخبل انيبئي 

 120 _______________________________ صبريف األجٕفت 

 127 ________________________________ تصبريف انُبلض 
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 141 _______________________________ تصزيفبد انهفيف 

 144 _________________________ انًهفك ثيٍ انًًٕٓس ٔانًؼتم 

 148 ___________________________________ أطئهخ شفٕيخ 

 151 _________________________________ تذريجبد كتبثيخ 

  150 ____________________________ انُجٕيخفٓزص األحبديج 

 151 _______________________________ فٓزص انًحتٕيبد 



 

 

    الصسفجنًٕ  
 

 

 ا ؤلف   ض ٕز — 273— 

 
 

 ٍذا الهتاب
يمام أٟمف طم٤مول أن يٙمقن ُُم١مًمَّٗمف هـذا ؿمـ٤مُمالً  

يًتققم٥م يمؾ صٖمػمٍة ويمٌػمة ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٍمومٞم٦م 

ومٞمجد اًمدارُس يمؾ ُمًئٚم٦م ُمـ ُمًـ٤مئٚمف جمٛمققمـ٦م ذم 

يمتــ٤مب واطمــٍد، ويّمــدر قمٜمــف وىمــد قمٌٝمــ٤م مجٞمًٕمــ٤م، 

وأطم٤مط هب٤م قمـ آظمره٤م، ومٞمٙمقن ذًمؽ قمقًٟم٤م ًمـف قمـغم 

 دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم سمّمػمة وُهًدى.

 نور عامل خليل األميين

*  *  * 

 جنْو الصزف
أرؾمؾ إًمٞمٜم٤م ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ قمثامن همٜمل  

اإلؾمالُمٞم٦م  سم٤مجل٤مُمٕم٦م وأصقًمف اًمٗم٘مف أؾمت٤مذ–القروي 

يمت٤مسمف اعمٗمٞمد ذم ومـ اًمٍمف  -دار اًمٕمٚمقم ديقسمٜمد

ٗمف قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٕمّمقر  اًمٕمريب قمغم همرار ُم٤م أًمَّ

اًم٤ًمسم٘م٦م، ويم٤مٟم٧م يمت٥م اًمٍمف قم٤مدًة شمدرس ذم 

ُمدارس الٜمد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م وإردي٦م 

وًمٙمـ اعم١مًمػ اًمٙمريؿ أًمٗمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م شمًٝمٞماًل ًمٓماّلب 

اًمٕمرسمٞم٦م ومـ اًمتٍميػ واإلقمراب ذم ُمدارس الٜمد، 

ٜمَٞملْم، سملم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ًْ ومَجَٛمع سمذًمؽ سملم احلُ

ضمٝمده اًمٖم٤مزم،  وىمقاقمد اًمٍمف واإلقمراب، ُٟم٤ٌمِركُ 

 وٟمدقمق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن َيٛمٜمَحف اًم٘مٌقل.

 

 93جمٚم٦م اًمٌٕم٨م اإلؾمالُمل ص

 هـ1435اًمٕمدد ؿمٕم٤ٌمن ورُمْم٤من 

*  *  * 

 املؤلف يف صطْر
  قمثامن همٜمل سمـ قمٌد اًمرؤوف سمـ أُم٤مٟم٧م سمـ رْح٧م

م 1969قًمقد قم٤مم الَْقَروي، اعم –سمـ داؤد سمـ إؾمامقمٞمؾ 

 ًمٙم٤مشم٤م، سمٜمٖم٤مل الٜمد.ا، ُُمْم٤موم٤مت يمقڑي٤م، ه٤موؼمسم٘مري٦م ؾمج

  ،درس قمغم واًمده وذم اعمدرؾم٦م اًمٕمٍمي٦م سم٤مًم٘مري٦م

وؿمٛمس اًمٕمٚمقم يم٤مًمٜم٤م،  پوروسمٛمدرؾم٦م دار اًمًالم ُُمرايت 

سمردوان، سمٜمٖم٤مل اًمٖمرسمٞم٦م، وَتّرج ُمـ دورة احلدي٨م وىمًؿ 

 م.1990اإلومت٤مء سمدار اًمٕمٚمقم ديقسمٜمد ؾمٜم٦م 

  ؾًم٤م سمٛمٔم٤مهر اًمٕمٚمقم يمٜمٙمٗمقر، ُِمدٟم٤مومقر قمٛمؾ ُُمدرِّ

م، وذم ذًمؽ اًمٕمٝمد ىم٤مم سمرطمٚم٦ٍم دقمقي٦م ذم 1995إمم قم٤مم 

 ؿمٝمًرا ُمتقاصاًل. 15ـمقل الٜمد وقمروٝم٤م، وذًمؽ ـمقال 

  َ٘مف اهللُ شمٕم٤ممم خلدُم٦م احلدي٨م اًمٜمٌقي سمج٤مُمٕم٦م وومَّ

ٟمجؿ ا لَدى، ُمٜمجػمي، يمػمآ، ضمٜمقب الٜمد. ىم٤مم هٜم٤مك 

سمتدريس اًمّمحٞمحلم وضم٤مُمع اًمؽمُمذي وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 

–صم٤مر ًمٚمٓمح٤موي وُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وذح ُمٕم٤مّن أ

 م.2001-1996وذًمؽ ومٞمام سملم  -رْحٝمؿ اهلل

  وًمدت ًمف سمٜمت٤من وصمالصم٦م أسمٜم٤مء يمٚمٝمؿ ىمرؤوا اًم٘مرآن

ٜم٦َّم واحلٛمد هلل قمغم ذًمؽ. ًُّ  وقمٚمٛمقا ُمـ اًم

 ر قُمْمًقا ًمـ ٦ًم الداي٦م»ىمرِّ يمقًمٙم٤مشم٤م، وذًمؽ ش ُم١مؾمَّ

إلؾمٕم٤مف اعمّم٤مسملم وظمدُم٦م اًمٜم٤مس ذم اًمٜمقائ٥م وشم٠مؾمٞمس 

٦م ًمٚمٌٜملم واًمٌٜم٤مت، وًمف اًمٙمت٤مشمٞم٥م واعمٕم٤مهد اًمتٕمٚمٞمٛمٞم

ة ُمدارَس.  وإذاٍف قمغم قمدَّ
ٍ
 ُم٘م٤مٓت وضمٝمقد ذم سمٜم٤مء

  ُاظمتػم أؾمت٤مًذا سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم

م، وُم٤مزال طمتك اًمٞمقم، وذم 2001ديقسمٜمد ذم ُم٤ميق قم٤مم 

هذه اعمرطمٚم٦م ىم٤مم سمتدريس شمٗمًػم اًم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي 

واجلالًملم، وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من واًمٗمقز اًمٙمٌػم ذم أصقل 

اًمتٗمًػم، وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر وُمًّٚمؿ اًمثٌقت ذم أصقل 

 اًمٗم٘مف والداي٦م ذم اًمٗم٘مف.

  ًمف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م: إدقمٞم٦م سمٕمد اعمٙمتقسم٤مت، ٟمجقم

 اًمٍمف، واًمتح٘مٞمؼ واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمًٚمؿ اًمثٌقت.

*  *  * 
 

 


